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فضای مجازی را دریابیم!

همانطور که همه به آن واقف اند، فضای 
عصر  در  و  حاضر  زمان  در  مجازی 
ارتباطات، گستردگی بسیاری پیدا کرده 
و بالتبع از درجه اهمیت و نفوذ باالیی 
نیز برخوردار است. در کشور ما فضای 
مجازی از آن جهت اهمیت مضاعفی می 
یابد که اغلب توسط دشمنان سازمان دهی 
می شود. عالوه بر این موضوع ، به طور 
ویژه بر فضای مجازی نظارتی وجود ندارد 
و هنوز هم آن طور که از شواهد بر می 
آید، ساز وکار مشخصی برای تخلفات یا 
درج شایعات و ... در نظر گرفته نشده است. 
رهبر معظم انقالب حتی از شرایط فعلی 

فضای مجازی ... مشروح در صفحه 2

استاندار :
 برای کار کردن
وقت کم می آورم

در گفتگو با محمد صادق معتمدیان بخوانید : 

* ساز وکار ارتباطی با مردم از طریق دفتر بازرسی استانداری فعال شده است * اگر 
خودم در این مدت به روستاها نمی رفتم ، از نزدیک مشکالت را حس نمی کردم شاید 
این اشراف را نداشتم ، اما اکنون برای حل آن ها انگیزه دارم چون در نقاط مختلف 
استان حضور پیدا کرده و مشکالت آن را لمس نموده ام  * حفر چاه های ژرف برای 
تامین آب خراسان جنوبی خوب است اما زمان بر بوده ، درحالی که روستاییان استان  
 برای آب آشامیدنی و کشاورزی االن مشکل دارند و باید در زمان حاضر حل شود
 * فضای خدمات رسانی به جنوب و شمال مرکز استان را دو قطبی دیدم / مشروح در صفحه ۳

یک هزار و 600 پرونده مجازات جایگزین حبس
رئیس کل دادگستری در  نشست خبری اصحاب رسانه با شورای قضایی استان عنوان کرد :  

 

 

 

برخی ساده انگارانه از 
مذاکره با ترامپ می گویند

عباس عبدی: 

صفحه  6

حمایت از »اصلح«  حجت 
ماست ولو بین  اصالح طلبان 

آیت ا... مصباح یزدی : 

اصولگرایان جبهه   بزرگتری
از جمنا را کلید زده اند

پزشکیان:

صفحه  6

صفحه  6

صفحه  5

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره 

زنده یـاد لیـال تقچرآبـادی 
همسر  مرحوم حاج محمدعلی کریم پور

 والده آقایان کریم پور
را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده 
امروز یکشنبه 98/4/2 ساعت 16 الی 17 از محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد،  تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.  
ضمناً مراسم شب اول در محل هیئت حسینی منعقد می شود 

خاندان کریم پور
سرکارخانم فرحدخت قالسی مود و خاندان محترم

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان

مرحوم حاج شیرعلی قالسی مود
را تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن عزیز سفرکرده غفران

 و رحمت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

دانش آموز عزیز سرکار خانم لیال قیاسی 
کسب رتبه اول کشوری در نخستین دوره المپیاد شایستگی محور

 که نشان از تالش و همت بلندتان می باشد حضور شما ، دبیران پرتالش و خانواده محترم
 صمیمانه تبریک عرض نموده

 در پرتو الطاف الهی سربلندی تان را خواستاریم.

محمدحسین یکه خانی - مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 

شرکت پخش فجر گنبد )صباح( جهت توزیع بار لبنیات، به چند دستگاه وانت نیسان 
یخچال دار نیازمند است. )با حقوق عالی(  ۰۹۱۵۴۵۱۸۲۲۰- ۳۲۲۵۵۰۱۲

آگهي مزایـده 
اداره کل آموزش و پرورش 

خراسان جنوبي
شرح در صفحه ۲

یک شرکت معتبر راه سازی جهت تکمیل
 پرسنل در استان خراسان جنوبی

 به تخصص های ذیل نیازمند می باشد.
1-کارشناس یا کارشناس ارشدحسابداری 

آقا یا خانم .2- راننده پایه یک3- راننده لودر 
4- راننده تراکتور5- راننده غلطک

09151۶11709 - 09155۶24889 

به مناسبت سومین روز درگذشت
 پدری دلسوز و مهربان

دبیرفرهیخته و بزرگ خاندان

 شادروان علی زارع مودی
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه مورخ 98/4/2 

از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل هیئت محترم 
حسینی )واقع در خیابان انقالب(  برگزار می گردد

 حضور شما عزیزان موجب شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های : زارع ، اسکندری و سایرفامیل وابسته

بهار بود، تو بودی و عشق بود و امید
بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود، گذشت

به مناسبت سومین روز درگذشت
 پدری عزیز و همسری مهربان بزرگ خاندان

  شادروان حاج شیر علی قالسی مود
 )فرهنگی بازنشسته( 

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه مورخ 98/4/2 از ساعت 
17 الی 18 در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب(  
برگزار می گردد، حضور شما عزیزان مایه دلگرمی ماست. 
خانواده های: قالسی مود ،  حبیبی مود و فامیل وابسته

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان دکتر حسن لطفی
 وکیل پایه یک دادگستری
 از موسسین و نایب رئیس

 انجمن بیرجندی های مقیم تهران 

را در کشور کانادا به اطالع دوستان و همشهریان محترم 
می رساند: جلسه ترحیم و یادبود آن عزیز از دست رفته امروز یکشنبه مورخ 98/4/2 
 از ساعت 17/۳0 الی 18/۳0 در محل مصلی بیرجند )هیئت محترم ابوالفضلی( 

برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: لطفی ، قندهاری ، فرزین ، فاطمی  ، خیریه ، ذوالفقاری ، 
تبریزی و سایر بستگان

خاندان محترم کریم  پورفرد
آقایان حاج علیرضا، حاج ابراهیم، حاج 

غالمحسین وحاج ابوالحسن کریم پور فرد

را  تان  مکرمه  والده  درگذشت  تاسف  نهایت  با 
تسلیت عرض نموده ،ضمن طلب غفران الهی برای 
های  خانواده  و  برای شما  از خداوند  مرحومه  آن 

محترم صبر آرزومندیم
ضمنا به اطالع می رساند: مراسم شب اول آن 
مادر گرامی امروز یکشنبه بعد از نماز مغرب 
 وعشاء در محل هیئت حسینی منعقد می گردد.

هیئت حسینی بیرجند

خاندان محترم کریم پور
سرور ارجمند 

حاج حسین کریم پور
رئیس محترم هیئت مدیره

 توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
صمیمانه  شما  خدمت  را  وارده  مصیبت 

تسلیت عرض می نماییم 
و برای آن مرحومه علو درجات از خداوند 

خواهانیم. 

سامان اکبرپور ونازنین صمیمی

جناب آقای  
حاج غالمحسین کریم پور
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر بزرگوارتان

 را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تان تسلیت عرض نموده،
 از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی

 و برای شما و خانواده محترم تان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مرتضی صفدری زاده  - رئیس سازمان منطقه ویژه  اقتصادی خراسان جنوبی

آسانسورهای خانگی )هوم لیفت(
مناسب برای خانه های ویالیی و قدیمی، قابلیت اجرا 

 در فضاهای کوچک ، مقرون به صرفه و اقتصادی

 امنیت کامل با حرکت نرم )هیدرولیک(

آدرس: بلوار معلم- خیابان فردوسی - پالک ۲۶

برادر گرامی جناب آقای حاج غالمحسین کریم پورفرد

رئیس محترم هیئت مدیره موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

بانهایت تاسف درگذشت والده مکرمه تان را حضور جناب عالی وخاندان 
 محترم تسلیت عرض نموده وخود را در غم شما شریک می دانیم

خداوند به شما صبرعنایت فرماید و آن مرحومه را با اولیاءا.. محشور گرداند.

مدیرعامل وکارکنان موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(بیرجند
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فضای مجازی را دریابیم!
* امین جم

فضای   ، اند  واقف  آن  به  همه  که  همانطور 
ارتباطات،  عصر  ودر  حاضر  زمان  در   مجازی 
گستردگی بسیاری پیدا کرده و با لتبع از درجه 
است.در  برخوردار  نیز  باالیی  نفوذ  و  اهمیت 
اهمیت  جهت  آن  از  مجازی  فضای  ما  کشور 
دشمنان  توسط  اغلب  که  یابد  می  مضاعفی 

سازمان دهی می شود.
عالوه بر این موضوع ، به طور ویژه بر فضای 
مجازی نظارتی وجود ندارد و هنوز هم آن طور 
مشخصی  سازوکار   ، آید  می  بر  شواهد  از  که 
نظر  در   ... و  شایعات  درج  یا  تخلفات  برای 
از  حتی  انقالب  معظم  است.رهبر  نشده  گرفته 
شرایط فعلی فضای مجازی به عنوان جنگ یاد 
این  در  دشمن  آرایش  فرمایند  می  و  کند  می 
مسئوالن  به  است.ایشان  جنگی  آرایشی  فضا، 
تاکید  و  داده  هشدار  این خصوص  در  مربوطه 
دارند که باید با حسیاست بیشتری به این فضا 
و  کرد  انکار  توان  نمی  که  نگریست.واقعیتی 

روی آن سرپوش گذاشت. 
با همه تاکیدات  و فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنی بر استفاده درست از فضای مجازی، برخی 
کردن  پاک  فقط  کنون   تا  شده  انجام  اقدامات 
به  نسبت  باید  که  آنطور  و  بوده  مسئله  صورت 
تولید محتوای مفید و به موقع که مردم نیز  به 
به  است.  نشده  کاری  دهند   نشان  عالقه  آن 
فیلترینگ  از سال گذشته سیاست  مثال،  عنوان 
جدی تر و گسترده تر شد و برای تلگرام که  از 
ایرانیان  اجتماعی  های  شبکه  ترین  پرمخاطب 
است نیز اعمال شد.این اتفاق با هدف جایگزین 
سازی نرم افزار های داخلی انجام گرفت اما این 
نرم افزار ها هم نتوانستند جلوی قدرت تلگرام و 
سایر شبکه های اجتماعی کار ویژه ای صورت 
از  بسیاری  هم  صدا  سرو  بی  و  تدریج  دهند.به 
کانال ها و پایگاه های اطالع رسانی خصوصی 
و دولتی دوباره به تلگرام برگشتند و به فعالیت 
خود ادامه دادند.در این میان ، هنوز هم چالش و 
مشکالت فضای مجازی باقی ماند و اقدامی برای 
تولیدی  محتواهای  و  مجازی  فضای  بر  نظارت 
نشد.محتواهایی که تبدیل به جوالنگاه دشمنان 
این مرز و بوم شده است و با این حربه، در افکار 
این  عمومی تاثیرگذرای زیادی پیدا کرده اند.در 
شده  دست  به  دست  سرعت  به  شایعات  وضع 
و تکذیبیه ها هم اصال دیده نمی شوند! اینهمه 
باعث شد که ریاست قوه قضاییه، با اعالم اینکه 
باید فضای مجازی سازماندهی شود ، بر  اقدام 
نیازتاکید  عنوان یک  به  این مهم   برای  جدی 
کند.اقدامی که می بایست خیلی زودتر از اینها 
انجام می شد. در این میان توجه به ویژگی هاو 
کاربرد های مثبت فضای مجازی نیز می تواند 
بسیار راهگشا و کمک کننده باشد و بخشی از 
مشکالت ما را در این  فضا کاهش دهد. زمانی 
که محتوای درست و نظارت شده تولید و منتشر 
توجه  قابل  سهم  توان  می  مطمئنا   ، شود  می 
رسانه  و  مطالب  از  و  را جذب  مخاطبان  از  ای 
حساسیت  به  توجه  ساخت.با  دور  مسموم  های 
های موجود در این فضا و همچنین مشکالتی که 
در این زمینه احساس می شود ، توجه خوانندگان 
عزیز را در روزهای آتی به مطالب دیگری که در 

این باره منتشر خواهد شد جلب می کنیم.

اهدای هزار سری جهیزیه از سوی سپاه به زوج های نیازمند مناطق مرزی

تسنیم-فرمانده قرارگاه شهید ناصری از اهدای یکهزار سری جهیزیه تا پایان سال خبر داد و گفت: محرومیت زدایی و مردم یاری برای حفظ امنیت در منطقه ضروری است. تناکی اظهار کرد: 
اساس کار قرارگاه در منطقه برای حفظ امنیت پایدار است چراکه روح و روان مردم باید به شکلی باشد که سازگاری با منطقه را حفظ کنند و جلوگیری از مهاجرت صورت گیرد.وی گفت: 
برای حفظ امنیت در منطقه بنای کار را در محرومیت زدایی داریم و بحثی موقت و کوتاه مدت است و قسمت دوم بحث های بلند مدت است که در 4 شهرستان مرزی استان فعالیت داریم.

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهي مزایـده 
اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده 
عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضيان محترم مي توانند جهت مالحظه و دریافت فرم 
شرایط شركت در مزایده ، از تاریخ انتشار آگهي »1398/4/2« به سامانه تداركات الکترونيکی 
دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. همچنين جهت كسب 

اطالعات بيشتر با شماره 32424724-056 )اداره پشتيبانی و خدمات( تماس حاصل فرمایند.
 آخرین مهلت تکميل و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد و همچنين تحویل پاكات )الف و ب(

به دبيرخانه اداره كل تا پایان وقت اداری مورخ 1398/4/16خواهد بود.
زمان و مکان جلسه كميسيون مزایده: روز دوشنبه مورخ 1398/4/17ساعت 9 صبح در محل اتاق 

كنفرانس اداره كل برگزار خواهد شد.

مبلغ تضمین ملکردیف
شرکت در مزایده

به ریال

توضیحات

اجاره صرفاً در راستای فعالیت 1/080/000/000باشگاه فرهنگیان استان1
مکان مذکور واگذارمی شود 

دفتربیمه درمانگاه فرهنگیان 2
استان

اجاره صرفاً برای نمایندگی 6/480/000
دفتربیمه واگذارمی شود

اجاره صرفاً برای فعالیت 19/200/000داروخانه درمانگاه فرهنگیان3
داروخانه  واگذار  می شود

-6/960/000دفترکارشماره 1 )طبقه دوم(4

-6/240/000دفترکارشماره2 )طبقه دوم(5

 به پيشنهادات ناقص ، مبهم ، مشروط یا فاقد سپرده كافي شركت در مزایده ترتيب اثر داده 
نخواهد شد.               

  اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی   نبش رجایی 15  
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نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق فراخوان
 مناقصه عمومی نسبت به انتخاب تامين كننده واجد صالحيت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.

نام و نشانی مناقصه گذار: شركت آب منطقه ای خراسان جنوبی
32445590-4 تلفن:    30 پاسداران   - پاسداران  خيابان   - بيرجند  آدرس   به 

مشخصات پروژه:  خرید تجهيزات پمپاژ طرح آبرساني به بازارچه مرزي ماهيرود شهرستان سربيشه شامل: 
 A 7 با موتور UQN 345/3 923  یک دستگاه، پمپ شناور / A 10 با موتور UQN 345/12  پمپ شناور
153/2 دو دستگاه، تابلو برق سافت استار 92 و 22 كيلو وات مطابق مشخصات سه دستگاه، فلومتر التراسونيک 
200 ميلی متر، سطح سنج التراسونيک، سنسور ترمومتر 5 دستگاه، لوله فوالدی بدون درز گالوانيزه گرم4،8و 
14 اینچ ضخامت 12 ميل به طول حدود 200 متر، شير یکطرفه چدنی زبانه الستيکی200 ميلی متر 16 بار، 
شير فلکه چدنی زبانه الستيکی 200 ميلی متر 16 بار، شير هوا چدنی 3 اینچ دو روزنه، شير تخليه 8 اینچ 

10بار 16 عدد، صافی و كنتور حجمی 8  اینچ 4 عدد و ... .
منابع تامین مالی: طرح عمرانی تکميل زیرساخت های بازارچه مرزی ماهيرود به شماره 026ج1304011 و 

سایر ردیف های اعتباری مرتبط )اسناد خزانه اسالمی(
پ: کارفرما: شركت آب منطقه ای خراسان جنوبی  مدت پیش بینی انجام خدمات: 3 ماه شمسی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 340.000.000 )سيصد و 
چهل ميليون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شركت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:  تامين كنندگان متقاضی می توانند از تاریخ 1398/04/02 
تا ساعت 9 مورخ 1398/04/05 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الکترونيک دولت به آدرس 

setadiran.ir مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل اسناد: حداكثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/04/15 خواهد بود.

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات:
ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1398/04/15 در محل شركت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.

مدارک الزم برای دریافت اسناد:  
الف: فيش واریزی به مبلغ 545.000 )پانصد و چهل و پنج هزار( ریال )شامل 500.000 ریال بابت هزینه اسناد 
و 45.000 ریال بابت ارزش افزوده( كه باید به حساب شماره 4001107404019618 نزد بانک مركزی جمهوری 
 اسالمی ایران به نام شركت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونيکی پرداخت گردد.  

ب: عضویت در سامانه تداركات الکترونيک دولت

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شناسه آگهی: 508273

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی بیرجند 
)نوبت اول(     تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲

 بدینوسيله به اطالع اعضای محترم شركت تعاونی فرش دستباف روستایی بيرجند می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی )نوبت اول( شركت با دستور جلسه ذیل از ساعت 10 الی 12 روز سه شنبه مورخ 98/4/18 
در محل سالن شركت واقع در خيابان حکيم نزاری بيرجند - جنب بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار 
می گردد. از كليه اعضای شركت درخواست می گردد رأس ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به 
هم رسانند، آن تعداد از  اعضای محترم كه امکان حضور در جلسه برایشان ميسر نيست با دادن وكالت 
كتبی به یکی دیگر از اعضا یا نماینده تام االختيار حق رای خود را تفویض نمایند. یادآور می شود هر عضو 
عالوه بر رای خود می تواند از طرف یک نفر دیگر با در دست داشتن وكالت كتبی در جلسه حاضر و حق 
رأی داشته باشد. ضمنا همراه داشتن كارت ملی و دفترچه عضویت الزامی است. دستور جلسه:  استماع 
گزارش هيئت مدیره و بازرس - رسيدگی و اتخاذ تصميم در خصوص صورت های مالی سال 1397 - اتخاذ 
تصميم در خصوص بودجه پيشنهادی سال 1398 - تصویب بودجه مربوط به بازپرداخت حق السهم اعضای 
مستعفی -  تصویب تغييرات سرمایه شركت بر اساس ترازنامه به تاریخ 1397/12/29 - سایر مواردی كه 
 در اختيار مجمع عمومی ساليانه می باشد - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 

رئیس هیئت مدیره - کاظم میری
الزم به ذكر است چون دوره مسئوليت بازرس شركت رو به اتمام می باشد اعضای محترم كه واجد شرایط 
بوده و قصد كاندیداتوری دارند حداكثر تا تاریخ 98/4/12 با در دست داشتن تصویر صفحه اول شناسنامه و 
كارت ملی به دفتر شركت واقع در خيابان حکيم نزاری بيرجند - جنب بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیو نسبت به تکميل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

ابالغ دستورالعمل بخشودگی سود ، 
متفرعات و استمهال بدهی  کشاورزان 

و دامداران خسارت دیده

اصالحی  نامه  تصویب  به  عنایت  با 
دستورالعمل   ، وزیران  محترم  هيئت 
بانک  اجرایی بند خ ماده 33 در شعب 
گردید. عملياتی  استان  كشاورزی 
حسين مودی، سرپرست بانک كشاورزی 
این  اساس  بر  گفت:  خراسان  استان 
و  حقيقی  اشخاص  كليه  دستورالعمل 
حقوقی كه از شعب بانک كشاورزی در 
زراعت،  شامل:  كشاورزی  توليد  بخش 

آبزیان،  و  طيور  و  دام  پرورش  باغبانی، 
تسهيالت  مرتعداری  و  جنگلداری 
آنها  بدهی  رسيد  سر  و  نموده  دریافت 
از تاریخ 96/7/1 لغایت 97/12/29 می 
باشد، چنانچه خسارت وارده به آنها در 
زراعی  سال  در  مترقبه  غير  اثر حوادث 
97-96 به تایيد كارگروه مربوطه متشکل 
از نمایندگان فرمانداری،جهاد كشاورزی 
و بانک كشاورزی رسيده باشد، مشمول 

بخشودگی سود و متفرعات تا پایان سال 
1397 و استمهال بدهی قرار می گيرند.
بودن  محدود  به  توجه  با  افزود:  وی 
مشمول  مشتریان  است  الزم  اعتبار 
اطالعات  برای كسب  این دستورالعمل، 
بينی  پيش  مزایای  از  استفاده  و  بيشتر 
به   98/4/20 تاریخ  تا  حداكثر  شده 
دریافت  محل  به شعب  ضامنين  همراه 
نمایند. مراجعه  اوليه  تسهيالت 

  طرح صید تفریحی ماهی شوکت آباد 
افتتاح می شود با حضور رئیس شیالت 

دادرس مقدم-امروز نبی ا... خون میرزایی معاون 
وزیر و رئیس سازمان شیالت کشور برای افتتاح، 
کلنگ زنی و بازدید از چندین پروژه آبزی پروری، 
به خراسان جنوبی سفر خواهد کرد. به گزارش آوا، 
استان و همچنین کلنگ زنی  با مسئوالن  دیدار 
بزرگترین مجتمع تکثیر و پرورش ماهی تیالپیای 
صید  طرح  افتتاح  فردوس،  شهرستان  در  کشور 
بهره  و  بیرجند  آباد  شوکت  در  ماهی  تفریحی 
از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی  برداری 
برنامه های خون میرزایی در  از مهم ترین  قاینات 

خراسان جنوبی خواهد بود.

 رئیس  ومدیران ارشد سازمان زمین 
شناسی مهمان خراسان جنوبی

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  کاوش-رئیس 
گفت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به 
همراه مدیران ارشد آن سازمان به خراسان جنوبی 
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  می کنند.  سفر 
صنعت، معدن و تجارت، داود شهرکی افزود: علیرضا 
شهیدی، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور در این سفر دو روزه، عصر روز یکشنبه 
اولین روز سفر خود در جلسه شورای  دوم تیر در 
معادن استان در استانداری حضور خواهد یافت.وی 
خاطرنشان کرد: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در دومین روز سفر خود به استان با همراهی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار از برخی از مناطق 

اکتشافی و معدنی مهم استان بازدید خواهد کرد.

انجام۱2 پرواز امدادهوایی 

خراسان  احمر  هالل  جمعیت  غالمی-مدیرعامل 
جنوبی با اشاره به عملیات امداد هوایی بیان کرد: 12 
پرواز امدادی در سال جاری داشته ایم که طی آن به پنج 
حادثه دیده امدادرسانی شده است. شهریاری با اشاره به 
اقدامات هالل احمر در سال جاری بیان کرد: هالل 
احمر استان از ابتدای سال جاری تاکنون به 508 مورد 
حادثه امدادرسانی داشته است.وی ادامه داد: از این میزان 
272 مورد حوادث جاده ای، 34 مورد خدمات حضوری، 
دو مورد خدمات مناسبتی، سه مورد دریایی- ساحلی، دو 
مورد ریزش آوار، 114 مورد سیل و آبگرفتگی، 59 مورد 
شهری، زلزله 3مورد، آتش سوزی جنگل و مراتع یک 

مورد و 17 مورد کوهستان بوده است.
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معرفی 31 طرح برای دریافت تسهیالت تولید و اشتغال

صداوسیما- 31 طرح کشاورزی برای دریافت تسهیالت تولید و اشتغال در خراسان جنوبی به بانک های عامل معرفی شدند. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی 
استان گفت: این تعداد طرح در رسته گلخانه ها برای دریافت 5 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیالت به بانک ها معرفی شدند. بهدانی با بیان اینکه بیشترین تعداد گلخانه در بخش 
عکس روز گذشته صفحه اول از آقای استاندار واقعا تولید خیار، گوجه فرنگی  و گل های تزئینی است، افزود: سقف پرداخت تسهیالت براساس طرح و مساحت گلخانه متفاوت است و محدودیتی برای پرداخت تسهیالت وجود ندارد.

جالب بود من فکر می کردم استاندار مال کاخ انتهای 
مدرس است اما با لباس خاکی در کوخ ها هم ایشون 
رو دیدم نمی دانم فتوشاپ است یا نه ولی اینکه یک 
از  او  و  بنشیند  استاندار  سر  باالی  روستایی  پیرمرد 
باال به پایین با مسئوالن صحبت کند معنی واقعی 
انقالب محرومان بود چیزی که خیلی از این سالها 
نکردیم کاش صمیمیت عکس گوشه سمت  لمس 
تمام  بین  تان  روزنامه  اول  صفحه  تصویر  راست 
اقای  با  سخنی  و  شود  گسترده  مسئولین  و  مردم 
استاندار هم دارم آقای معتمدیان مصاحبه شما را که 
خواندم تقریبا دستم آمد که اگر بیشتر از ما اطالعات 
نداشته باشید اشرافتان به مسائل استان کمتر نیست 
برای  و  بگیرید  را هم  بهترین تصمیمات  لطفا  پس 
انتخاب مدیرانتان از توقعاتی که خودتان برای مردم 
با عملکردتان ایجاد کرده اید کوتاه نیایید اگر مردم 
زمانی به مسائل استان بی تفاوت شده بودند االن به 
واسطه حضورتان و اینکه شما را از خود می پندارند 
این  لطفا   دارند  مسئولیت  احساس  آن  به  نسبت 

سرمایه را از دست ندهید 
ارسالی به تلگرام آوا
از شهرداری محترم تقاضا دارم که یک یک متری 
روی دیوار خانه ما خالی مانده زحمت کشیده آنجا 
را هم یک بنر نصب کنند که دیگه جای خالی در 
شهر نمانده باشد. شهر شده شهر بنرهای تبلیغاتی 
که نه تنها زیبایی طبیعی معابر را تحت شعاع قرار 
داده بلکه امنیت رانندگی را هم زیر سوال برده است 
؟ از شورای محترم  ترافیک هم خواهشمندم اگر از 
عابر  خطوط  نقاشی  و  گیر  سرعت  نصب  مصوبات 
پیاده وقتی اضافه ماند در خصوص مشکالت بصری 
معابر شهر و تاثیرات آن بر امنیت جان شهروندان 
هم یک مصوبه بگذرانند که مردم بفهمند به مسائل 
مهم هم توجه می شود شورای محترم شهر هم به 
گمانم باید طرحی نو دراندازد و بجای ایجاد درآمد از 
این طریق برای شهرداری کمی هم ابتکار به خرج 
دهد تا درآمدهای جدید ایجاد نماید نه اینکه از هر 

طریقی فقط درآمد زایی شود
ارسالی به تلگرام آوا
به  کارخانه  یک  کارگران  شنیدم  پیش  وقت  چند 
دلیل عدم دریافت حقوق در مقابل استانداری تجمع 
کارگران  توسط  معوق  حقوق  پیگیری  اوال  اند  کرده 
و اینکه مطالبه گر بوده اند واقعا عالی است و جای 
تشکر دارد دوما شنیدم هر مسئولی نیز برای بدست 
آوردن دل این عزیزان یک اظهار نظر کرده است و 
یکی گفته باید برخورد شود و دیگری گفته چرا اینها 
با این که حقوق نمی دهند کارآفرین می شوند و ...  
تا اینجای قصه هم اینکه باالخره برخی در حد همان 
 حرف هم که شده دل کارگران را بدست می آورند
خوب است اما خواستم از طریق روزنامه شما حرفی با 
مردمی بزنم که این خبرها را می شنوند و شاید خیلی 
به پشت صحنه های آن توجه نکنند مردم عزیز بر 
کدامیک از شما شرایط فعلی اقتصاد و بازار پوشیده 
است؟ کدامیک از من و شما نمی دانیم شرکت های 
سودآور االن زیان می دهند چه برسد به شرکت های 
مشکل دار؟ به نظر شما مشکل دار شدن یک کارخانه 
و صنعت در این مرحله طبیعی است یا موج سواری 
عده ای مسئول ... در مقابل کارگران سختی کشیده 
یک کارخانه؟ کاش کمی مسئوالن محترم از آنهایی 
آنهایی  تا  دارند  امور  این  در  مستقیم  مسئولیت  که 
که فقط نظریه های ارشادی می دهند کمی شرایط 
را درک کنند و به جای شعار دادن در یک کارگروه 
تخصصی مشکالت اینگونه صنایع را بررسی کنند و 
کمک دهند اگر بی مدیریتی است برخورد کنند اگر زاده 
شرایط عمومی کشور است حل کنند و در انتها روی 
صحبتم با آنهایی است که می دانند شرایط چیست 
ولی بخاطر مسائل دیگر موضوع را مصادره به نفع می 
کنند و با اظهار نظرهای ریاکارانه فقط کارگران را به 
تمسخر می گیرند بدانند خدایی باالی سر کارگران 
هست  که خدای همه عالم است و مطمئنا تنها گروهی 
که این وسط در این نمایش های تبلیغاتی ضرر می 
کنند کارگران بدون حقوق و کارخانه دار و مشکالتش 
است. خدا بزرگان قوم ما را به مسیری هدایت کن که 

کمتر بگویند و بیشتر عمل کنند
ارسالی به تلگرام آوا
سالم کاش شهرداری بیرجند با برنامه های فرهنگی 
مناسب سعی می کرد نشاط و پویایی ماه رمضان در 
جاده سالمت  را در تمام سال گسترده می کرد تا هم 
شهر به رونق و جنب و جوش بیاید و هم به نشاط 

اجتماعی مردم کمک کند 
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم باتوجه به بخشنامه ای که اصال مورد قبول 
استان  این  در  کار  ساعت  نیست  بانکها  و  ادارات 
محروم در تیرماه تغییر نمود آنهم بدلیل صرفه جویی 
در برق که باتوجه به اوضاع بارندگی بسیار مناسب 
سال ۹۷و همچنین امسال هیچگونه گزارشی مربوط 
به قطعی آب و برق از سوی سازمان های مربوطه در 
سال پیش رو نخواهیم داشت!! جالب است بدانید که 
بعضی ازبانکها ساعت کار عصرخود را که بین ساعت 
1۷الی 1۹می باشد را درتیرماه خواهند داشت یعنی 
درست ساعت اوج مصرف برق که این واقعا خنده دار 
است و سوال اینجاست این کار تغییر ساعت اداری 
و  ادارات  تمام  اینکه  به  باتوجه  آنهم  بوده  برای چه 
بانک های این استان روز پنجشنبه هم سرکارند؟!! 
روزنامه  از  باتشکر  عزیزمان،  شهروندان  با  قضاوت 

محترم آوای خراسان جنوبی
۹30...۹65

شهرستان  مسئوالن  زحمات  از  تشکر  و  سالم  با 
سربیشه در خصوص سیل اخیر روستای شیرگ لطفا 
درجا  تقاضای  و  شده  تخریب  که  هایی  خانه  برای 

سازی با طرح هادی روستاداران اقدام کنند
۹22...۹3۹

استاندار محترم باسالم. در اداره و سازمانی که سیستم 
سرمایشی کارنمی کند. آیا نیاز می باشد که کارمندان 

ساعت 6/30 بیایند سرکار
۹15...05۷

قسمت  گذشته  شماره  در    - حسینی 
محمد  با  روزنامه  مفصل  گفتگوی  اول 
کردید.  مطالعه  را  معتمدیان  صادق 
گفتگویی که مقام عالی دولت در خراسان 
چرایی  درباره  ما  سواالت  به  جنوبی 
خدمت  برای  جنوبی  خراسان  انتخاب 
های  آسیب  و  ها  توانمندی  به  او  نگاه   ،
دیدگاه  و  مسائل  به  نگاه  نوع  ؛  استان 
 ، مرز  خصوص  در  وی  مدیریتی   های 
 نیروی انسانی و مردم استان را پاسخ داد. 
دوم  قسمت  خوانید  می  ادامه  در  آنچه 
گفتگوی آوا با استاندار خراسان جنوبی 

است که تقدیم می گردد : 

دغدغه استاندارد سازی وسایل 
گرمایشی مدارس استان را داشتم

از زمان حضور محمد صادق معتمدیان در خراسان 
جنوبی ، تعداد سفرهای مقامات کشوری رشد چشم 
گیری داشت اما آیا مدیران استانی نیز به اندازه این 
ظرفیت ایجاد شده پیگیر هستند؟ استاندار در پاسخ 
با بیان این که در حال تغییر دادن روحیه مدیران 
افزاید:  می  بگیرند.  اعتبار  استان  برای  تا  هستیم 
میلیارد   16 فقط  طبیعی  منابع  اعتبار  مثال  برای 

تومان اعالم شده بود. 
به 60  اعتبار  این  کشور،  مرکز  در  جلسه  از  پس 
میلیارد تومان رسید و حتی اعالم کردند به  شما 
را   آن  اعتبار  کنید،  کار  قدر  هر  دهیم  نمی  عدد 
به دغدغه خود  اشاره  با  معتمدیان  خواهیدگرفت. 
مدارس  گرمایشی  وسایل  استانداردسازی  برای 
ادامه می دهد: اعالم کرده بودند که وضع استان 
در این باره خوب است اما مطمئن بودم آمار واقعی 
نیست. طی دستوری به فرمانداران، بخشداران و 
دهیاران اعالم کردم تا تک تک مدارس را بازدید 
کرده و آمار دقیقی بدهند که برآورد نهایی برای این 

موضوع نیاز 60 میلیارد تومانی شد!

برای گرفتن اعتبارات طرح های 
مشخص و تعریف شده ای داریم

گرفتن  برای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
تعریف شده ای  اعتبارات طرح های مشخص و 
تعیین کرده اید، عنوان می کند: قطع به یقین طرح 
داریم. برای مثال یک میلیون هکتار کار آمایشی 
و مطالعاتی در حوزه آبخیزداری و ایجاد بند انجام 

شده بود اما کمتر از 30 درصد اعتبار داده بودند. 
پس از پیگیری های انجام شده، قرار شد به اندازه 
کار مطالعاتی اعتبار بدهند که در زمان حاضر کار 

نیز انجام شده است. 

اعتبار که دادنی نیست، گرفتنی است

استاندار با تاکید بر این که باید خودمان دنبال اعتبار 
نیست،  دادنی  که  اعتبار  کند:  می  اضافه  باشیم، 
گرفتنی است. این جا مدیریت ریسک پذیر نقش 
خود را به خوبی نشان می دهد. برای مثال به رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی اعالم کردم شما کار خود 
را شروع کنید و منتظر اعتبارات نباشید زیرا اکنون 
تمام دغدغه یک روستایی احیای قنات است تا کنار 
آن بتواند محصوالت کشاورزی خود را کشت کند. 
معتمدیان با بیان این که عمده تمرکز اعتبارات در 
وزارتخانه ها است، تاکید می کند: برای گرفتن پول 
زند:  می  مثال  او  است.  کم  شود،  رایزنی  چه   هر 
از  بعد  را  قنوات  تعداد  بیشترین  جنوبی  خراسان 
استان یزد دارد و سال ها درگیر خشکسالی بوده 
است ، این مسائل باید در کالن کشور طرح و جا 
انداخته شوند در همین راستا از مسئوالن دعوت 
نیز  ببینند. من  از نزدیک  تا این  وضع را  کردیم 
 ، رفتم  نمی  روستاها  به  مدت  این  در  خودم  اگر 
از نزدیک مشکالت را حس نمی کردم شاید این 
اشراف را نداشتم ، اما اکنون برای حل آن ها انگیزه 
دارم چون در نقاط گوناگون استان حضور پیدا کرده 

و آن را لمس نموده ام.

موضوع آب استان باید
 در کوتاه مدت حل شود

گرفتن  بر  عالوه  کند:  می  توصیه  مدیران  به  او 
اطالعات از طریق گزارش ها، از نزدیک با مردم در 
ارتباط باشند و مسائل را میدانی بازدید و کارشناسی 
کنند  می گوید: بارها اتفاق افتاده که سرمایه گذاری 
انجام شده اما رضایت مردم را به دنبال نداشته است، 
زیرا بر اساس اولویت مردم نبوده است. ما در  توزیع 
اعتبارات هم باید این موارد را در نظر بگیریم و فقط 
به دلیل اینکه همه را راضی نگه داریم نباید اولویت 
ها را فراموش کنیم اگر توسعه استان را می خواهیم، 
نمی شود همه دستگاه ها را راضی نگه داشت و 
باید بر اساس اولویت ها اعتبار تخصیص داده شود. 
استاندار با اشاره به مسئله آب استان عنوان می کند: 
این  از حفر چاه های آب ژرف بود،  زمانی سخن 

کار خوبی است اما زمان بر بوده و برای آیندگان 
نباید روی آن متوقف  اکنون  استفاده خواهد شد. 
شد، درحالی که روستاییان برای آب آشامیدنی و 
کشاورزی مشکل دارند این موضوع باید در زمان 

حاضر حل شود. 

راه های جایگزین تامین منابع آب

ظرفیت  با  استان  در  سد   ۷ احداث  به  معتمدیان 
های  سال  در  مکعب  متر  میلیون   60 ذخیره 
گذشته که تاکنون 25 میلیون مترمکعب آبگیری 
شده است اشاره و می گوید: این در حالیست که 
در سال اخیر 2 هزار بند با ظرفیت نزدیک به 80 
میلیون مترمکعب ایجاد و 60 میلیون متر مکعب آن 
آبگیری شده است! این راه حل ها مناسب استان 
بوده و سریع جواب می دهند، هزینه باالیی نیز نیاز 
ندارند. او با بیان این که مجمع نمایندگان استان و 
تعدادی از مدیران مرتبط را به مالقات وزیر نیرو 
بردیم، یادآور می شود: برای اولین بار نگاه وزارت 
نیرو به تهیه سند جامع آب با دیدگاه آبخیزداری و 
احیای قنوات بر پایه مستندات واقعی و عملیاتی 
تغییر کرد و اعالم کردند: برای این پروژه ها اعتبار 
هم آماده است و همین باعث شد آنها احساس کنند 
برای انجام این پروژه ها خراسان جنوبی در وضع 

عملیاتی تر از استان های دیگر  است.

مهارکردن  10 درصد از روان آب ها 
معادل انتقال آب از دریای عمان است

استاندار درباره روان آب ها نیز تاکید می کند: با 
انتقال آب از دریای عمان ۷0 میلیون متر مکعب آب 
منتقل می شود در حالی که حجم روان آب های 
استان ۷00 میلیون متر مکعب بوده که اگر فقط 10 
درصد آن را مهار کنیم مشکل حل می شود. به گفته 
 معتمدیان این موضوع سریع تر عملیاتی می شود 
و منابع آن هم قابل جذب است. برای مثال، امسال 
150 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای 

آبخیزداری اعتبار گرفتیم.

بنیاد  مستضعفان کارهای خوبی
در استان انجام داده اما کافی نیست

در ادامه این گفتگو به عملکرد برخی ارگان های 
عمومی و توانمند و نارضایتی های مردمی از برخی 
قوانین و بعضا عملکردهای موجود در این دستگاه 

ها اشاره شده و گریزی به عملکرد بنیاد مستضعفان 
در خراسان جنوبی زده شد که استاندار با بیان این 
که چندی پیش مدیر کل بنیاد مستضعفان گزارشی 
از کارهای انجام شده را آورد، می گوید: کارهای 
خوبی هم انجام شده است و از طرفی دیدار با رئیس 
بنیاد مستضعفان کشور را در برنامه هایم دارم.  البته 
میل به کمک در خود بنیاد وجود دارد فقط الزمه 
آن، این است که برنامه داشته باشیم و طرح بدهیم.

معتمدیان با اشاره به اوقاف به عنوان یک مجموعه 
توانمند دیگر برای مشارکت در توسعه استان می 
داریم  زیادی  باغات  و  اراضی  ها،  سرمایه  گوید: 
چهارچوب  در  باید  و  است  خوابیده  استان  در  که 
های این اداره کمک کنیم تا با فعال شدن بخش 
، هم مردم منتقع شوند و هم خود  اقتصادی آن 
اوقاف بهره ببرد. وی به اداره کل امور مالیاتی نیز 
اشاره و  عنوان می کند: از ناحیه مردم بارها گالیه 
رایزنی هستیم  در حال  نیز  ما  هایی مطرح شده 
کنند.  مدارا  مردم  با  و  نشود  گیری  که سخت 
و  اقتصادی  فشار  که  اکنون  خصوص  به 
درآمد کم مردم مشکالت شان را بیشتر 
 کرده است. استاندار تاکید می کند: 
نباید جلوتر از قانون رفت، باید 
پشت سر قانون حرکت کنیم 
و انعطاف آن را هم داشته 
خصوص  در  او  باشیم. 
با  مردم  مشکالت 
قوانین منابع طبیعی هم 

می افزاید:  در جلسه با مدیر کل منابع طبیعی اعالم 
شد گاهی سخت گیری های فردی مشکل ساز 
هستند که نباید این گونه باشد. می توان در این 
حوزه نیز ظرفیت های قانونی ایجاد کرد تا مردم 

بهره مند شوند.
که  این  به  اشاره  با  استان   در  دولت  عالی  مقام 
برخی مدیران به دنبال سخت گیرانه ترین قوانین 
هستند و برخی قوانین و دستورالعمل هایی پیدا می 
کنند تا مشکالت مردم حل شود، اضافه می کند: 
توصیه ما هم این است که مدیران نسبت به قوانین 
و دستورالعمل ها اشراف پیدا کنند و دنبال قانونی 

باشند که حل کننده مشکل مردم باشد.
از معتمدیان در خصوص تالش هایش برای توسعه 
استان و نوع نگاهش به مقوله حل مشکالت مردم 
می پرسیم و اینکه برخی مدیرانش در این مسیر 
البته گویا  مانند که  او نمی رسند و عقب می  به 
مایل نیست مدیرانش را اینگونه توصیف کنیم اما 
با خنده می گوید: در نهایت نیز مدیران با نگاه ما 
همسو می شوند، چاره ای ندارند. اما در این مدت 
کوتاه حضورم، مدیران استان را انصافا آدم هایی 
دلسوز و دغدغه مند مشکالت مردم دیدم. بخشی 
ایجاد می  نیز به دلیل فضای روانی  از مشکالت 
شود و نمی توان رفتار تعداد محدودی مدیر را به 
همه تعمیم داد. او با اشاره به این که طبیعی است 
گاهی در بدنه های کارشناسی نظر شخصی اعمال 
شود، تصریح می کند: باید نظارت ها فعال تر شوند 
تا افرادی که خالف سیاست ها عمل می کنند را 
توجیه کرده و اگر اصرار به انجام سیاست فردی 

خود دارند ، با آن ها برخورد کنند.

سامانه ارتباط مردم و استاندار
فعال شده است 

وقتی از استاندار درباره ساز وکار ارتباط گرفتن با 
مردم  می پرسیم پاسخ  می دهد: در این مدت 
از  باشم.  داشته  حضور  مردم  بین  کردم  تالش 
طرفی ساز وکار ارتباطی ما از طریق دفتر بازرسی 
فعال شده است و مردم می توانند با ثبت نام در 
سامانه مشکل خود را مطرح کنند ما نیز تالش 
حتما  دارند  مشکل  که  کسانی  برای  کنیم  می 
پاسخگویی  اصل  اما  معتمدیان  بگذاریم.  وقت 
استان  مدیریتی  های  بخش  شدن  فعال  در  را 
می  درخواست   مسئوالن  از  افزود:  و  دانست 
کنم تا حداقل یک روز در هفته را برای مالقات 
حضور  طرفی  از  بگذارند.  وقت  و  اعالم  مردمی 

کم  مناطق  خصوص  به  مردم  بین  مسئوالن 
برخوردار، تجربه خیلی موفقی است تا مشکالت 

در صحنه حل شود. 

تدوین طرح توسعه شمال شهر
جهشی در عمران شهری

بیرجند به عنوان مرکز استان ، با مسائلی همچون 
حاشیه نشینی، کمبود کالس درس  ، نبود تفرجگاه، 
فضای سبز شهری نامناسب و ... روبرو بوده و سرانه 
هر شهروند بیرجندی پایین تر از سرانه شهروندان 
این  در  استاندار  از  است.  استان های دیگر  مراکز 
باره و امکان افزایش سهم مرکز استان از اعتبارات 
ما  نگاه  پاسخ می دهد:  اینگونه  سوال کردیم که 
استانی است و طبیعتا شهر بیرجند نیز در آن دیده 
می شود. اما آن چه ما در شهر دیدیم فضایی دو 
قطبی است که جنوب شهر برخوردار بوده و شمال 
تفریحی،  درمانی،  امکانات  نیست.  برخوردار  شهر 
فرهنگی و فضای سبز در حداقل است. در همین 
راستا ماموریت تدوین طرح توسعه شمال شهر را 
به معاون عمرانی سپردیم و با این سند می خواهیم 

جهشی در شمال شهر داشته باشیم.
معتمدیان از ظرفیت های مهم این حوزه را مباحث 
بازآفرینی شهری می داند و می گوید: رئیس جمهور 
نیز بر این موضوع تاکید داشته و اعتبارات خوبی 
هم در نظر گرفته اند. شروع کار با حضور وزیر راه 
و شهرسازی در استان بود. از سوی دیگر می توان 
از ظرفیت خیران، آستان قدس و بنیاد برکت هم 
استفاده کرد. البته مهم ترین بخش آن مشارکت 
خود مردم است که احساس می کنم در این زمینه 
فرهنگ سازی به اندازه کافی نشده است و باید در 

این حوزه بیشتر تالش کرد.

سیل روی اعتبارات استان
 نباید تاثیر بگذارد

او با تاکید بر این که برای توسعه بیرجند ، باید به 
شهرداری کمک کرد، ادامه می دهد: در شهر لکه 
های خالی متعددی داریم که حتی در برخی از آن 
ها دامداری می شود که اصال مناسب مرکز استان 
نیست. تعیین تکلیف این زمین ها را نیز به معاون 
عمرانی دادیم تا به شهرداری کمک کند. در همین 
راستا افزایش ساخت و سازها را نیز دنبال می کنیم 
تا صنعت مسکن استان از حالت قفل شده فعلی 
خارج شود.  وی به احداث 10 هزار واحد روستایی 
نیز اشاره کرد و گفت: این که برخی اعالم کردند 
به دلیل سیل اخیر، این تعداد واحد کمتر خواهد بود، 
حرف بی  اساسی است. آقای  نوبخت معاون رئیس 
جمهور در شورای معاونان برنامه و بودجه کشور هم 
تصریح کرد “سیل در 3 استان نباید موثر باشد، یکی 
خراسان جنوبی است که باید بودجه ها هر چه سریع 

تر تخصیص یابند.”

دغدغه توسعه در جریانات سیاسی
خراسان جنوبی دیده می شود

درباره  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  استاندار 
می  استان  توسعه  در  سیاسی  های  جریان  تاثیر 
جریانات  این  با  جلساتی  کار  ابتدای  همان  گوید: 
اولویت  اکنون  ارتباطیم،  داشتیم و کم و بیش در 
اقتصادی،  سیاسی،  فعاالن  جریانات،  همه  برای 
باید توسعه همه جانبه  اجتماعی، مدیران و مردم 
استان باشد و حاشیه ها بر روی اصول اصلی سایه 
نیاندازند. معتمدیان با تاکید بر این که ذهن من و 
مدیران استان باید بر روی جذب منابع متمرکز باشد 
افراد گوناگون، اضافه می کند:  به   نه پاسخگویی 
همه  در  را  توسعه  دغدغه  تاکنون  خوشبختانه 
جریانات سیاسی استان دیده ام ، از طرفی دغدغه 
توسعه ای در رسانه ها نیز قابل ستایش است. به 
گفته وی رسانه ها دیده بان های خوبی هستند و 

نکاتی را می بینند که شاید ما نبینیم.

برای کار کردن وقت کم می آوریم

همکاران دفتر استاندار که قبل از این نیز هشدار 
داده بودند که فردا صبح زود هم جلسه دارند و باید 
زودتر گفتگو به پایان برسد هم چند نوبتی موضوع 
را به معتمدیان و ما متذکر شدند اما گویا حوصله 
ادامه  باز هم فرصت  اینهاست و  از  استاندار بیش 
این که  استاندار درباره  از  گفتگو تمدید می شود. 
چند ساعت در روز فعالیت دارد سوال  می کنیم  
که می گوید: تا زمانی که کار باشد هستیم ، برنامه 
های زیادی داریم که  بیشتر توسعه ای و جهشی 

هستند و نیاز به  اختصاص وقت دارند و آن چیزی 
که کم می آوریم وقت است.  معتمدیان به انتصاب 
معاونانش اشاره می کند و می گوید: با استقرار این 
تیم و قبول بخشی از مسئولیت ها ، کمی فرصت 
من برای طرح های بلند مدتی که در ذهن دارم 
باز تر می شود و اگر این رویه ادامه پیدا کند سعی 
خواهد شد مالقات های مردمی و حضور مسئوالن 

کشوری در استان نیز شتاب بیشتری  بگیرد.

اکنون وقتی برای آزمون و خطا نداریم

معتمدیان تیم مدیریتی خود را منسجم، هماهنگ و 
کارکشته توصیف  و می گوید: از اولویت های من 
استفاده از ظرفیت های بومی استان است. معتقدم 
در این زمینه کوتاهی شده و کادرسازی به اندازه 
کافی نبوده است. به همین خاطر در انتصاب های 
خود تخصص، تجربه، جوان گرایی و بومی بودن 
افراد را مدنظر قرار دادم. اما بومی گرایی به معنای 
مطلق نیست زیرا نمی توان دیواری به دور استان 

کشید و تبادل نداشت.
او با تاکید بر این که اکنون زمانی برای آزمون و 
معاون  مثال،  برای  کند:  اضافه می   ، نداریم  خطا 
عمرانی استانداری تاکنون دو دوره معاون عمرانی، 
گوناگون  های  استان  در  وزیر  مقام  قائم  دوره   4
بوده و از بدنه وزارت راه است. فردی متخصص، 
کامال شناخته شده ، بدون حاشیه ، با انگیزه و کار 
جهادی است. به گونه ای که در همین مدت کم 
حضورش از بیشتر پروژه های استان بازدیده کرده 
و گزارشاتش به گونه ای بوده که انگار سال ها در 
این استان حضور داشته است. فعالیت این افراد به 
توسعه استان کمک می کند و این در خصوص بقیه 

منصوبین هم صدق می کند. 

هر مسئولی که از شتاب توسعه استان
 عقب بماند خودش کنار می رود

 
استاندار در پایان با بیان این که اکنون ریل گذاری 
کردیم، قطار را هم در ریل قرار دادیم و با سرعت 
جلو می رویم، عنوان می کند: هرکه عقب بماند 
خودش کنار می رود. نباید فرصت ها را از دست داد 
همانطور که این 5 ماه سریع گذشت مدت حضور ما 
نیز به سرعت تمام می شود ولی تالشم این است تا 
زمانی که از این پست خداحافظی می کنم کارهای 
انجام شده، بیشتر از کارهای مانده باشد. از رسانه 
ها هم تقاضا دارم به جای برجسته کردن افراد ، 
کارهای انجام شده را که در دولت و نظام اسالمی 

تحقق پیدا کرده را برجسته کنید.
در این گفتگو به مسائل  متنوع دیگر نیز پرداخته 
به دغدغه مشترک  توان  از آن میان می  شد که 
استاندار و رسانه ها از امنیتی کردن مسائل عادی 
در دوره های گذشته نام برد. معتمدیان در پاسخ 
به این سوال که چطور شد مرز خراسان جنوبی که 
حتی رسانه ها به توصیه استانداری اجازه حرف زدن 
در خصوص آن را هم نداشتند و کامال امنیتی عنوان 
به عنوان یک  با دیدگاه شما  بود یک دفعه  شده 
فرصت نامگذاری و به بهره برداری رسید، گفت: 
شاید کارشناسانی در دوره های  قبلی تشخیص داده 
بودند مرز اولویت اصلی این استان نیست اما اینک 
به نتیجه دیگری رسیده ایم و احداث بازارچه ها خود 

امنیت را به همراه می آورد.
از خبرهای خوشی در خصوص سرمایه  او حتی   
گذاری های ملی در حوزه مرز استان اسم برد که به 
دلیل فرآیند تصویب آن در این مقطع قصد اطالع 
رسانی آن را ندارد.معتمدیان خبرهای دیگری هم 
در خصوص بودجه راه آهن و فرآیند اخذ موافقت 
در  بیشتر  توضیح  که  کرد  عنوان  را  دولت  در  آن 
به  را  آن   عمومی  رسانی  اطالع  و  خصوص  آن 
دراستان  دولت  عالی  مقام  این  نمود.  موکول  بعد 
از تصمیمات غیر کارشناسی در گذشته نام برد که 
اشتغال در برخی مناطق را با چالش روبه رو کرده 
است و روش های جایگزینی که می شد با کمی 

تدبیر منافع بیشتری را برای مردم تامین نمود.
وی گریزی هم به وضع بانک های استان زد و 
اینکه 43 بانک در خراسان جنوبی فعالیت می کنند 
بانک  قالب شورای هماهنگی  تا در  که فقط 18 
هاست و  باقی آنها نه اطالعاتی می دهند و نه 
شفافیت دارند.  او معتقد است که اگر بر این بانک 
ها نظارت نشود منابع مردم را جذب می کنند و به 
خارج از استان می برند و متاسفانه کسی هم سوالی 
نمی کند. می گوید: مسائل زیادی هست که نمی 
اما ما دنبال شان خواهیم بود و   شود عنوان کرد 
انجام  استان  در  باید  که  است  هایی  این جراحی 

شود تا اقتصاد آن اصالح شود.

 * ساز وکار ارتباطی با مردم از طریق دفتر بازرسی استانداری فعال شده است * اگر خودم در این مدت به روستاها نمی رفتم ، 
از نزدیک مشکالت را حس نمی کردم شاید این اشراف را نداشتم  ، اما اکنون برای حل آن ها انگیزه دارم چون در نقاط 
گوناگون  استان حضور پیدا کرده و مشکالت آن را لمس نموده ام  * حفر چاه های ژرف  برای تامین آب خراسان جنوبی خوب 
است اما زمان بر بوده ، درحالی که روستاییان استان  برای آب آشامیدنی و کشاورزی االن مشکل دارند و باید در زمان حاضر 

حل شود * فضای خدمات رسانی به جنوب و شمال مرکز استان را دو قطبی دیدم

استاندار در گفتگوی اختصاصی با آوا :

برای کار کردن
وقت کم می آوریم 



موفقیت و انرژی

احساس تنهایی

برای خودتان وقت بگذارید

حتماً برای خودتان وقت بگذارید. آیا می توانید یک 
ساعت زودتر از خواب بیدار شوید تا آن را به خودتان 
اختصاص دهید؟ یا اینکه هر روزی یک ساعت را برای 
خودتان کنار بگذارید؟ حتی اگر نیم ساعت هم بتوانید، 

اشکالی ندارد، باز هم خوب است. 
یک ساعتی که هر روز برای خودتان کنار می گذارید، 
زمانی است که به شما قدرت می دهد. در این یک 
ساعت می توانید خودتان را برای روزتان آماده کنید. این 
یک ساعت را به هر کاری که بپردازید، ورزش، پیاده روی، 
حرکات کششی، مدیتیشن یا دویدن، دیگر به خودتان 
بستگی دارد. یکی یا چند مورد از این کارها را امتحان کنید 
یا کار دیگری پیدا کنید که بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. 
آنقدر کارهای گوناگون را امتحان کنید تا کاری را پیدا کنید 

که بیشترین فایده و لذت را برای شما داشته باشد.

احساس تنهایی چه خطراتی
 برای سالمتی دارد؟

“تنهایی” وضعیت شایعی به ویژه در میان افراد بزرگسال 
است که به گفته کارشناسان می تواند به سالمت مغز و 
سیستم ایمنی آسیب زده و حتی به افسردگی و گاهی 
خودکشی نیز منجر شود. احساس تنهایی می تواند 
همچون استعمال سیگار و حتی بیش از ابتال به چاقی 

خطر مرگ زودهنگام را افزایش دهد.
اگر احساس تنهایی داشته باشید در مواجهه با مشکالت 
و موقعیت هایی که دیگران راحت تر با آنها کنار می آیند، 
بیشتر دچار استرس و اضطراب خواهید شد و حتی اگر 
خواب کافی شبانه هم داشته باشید بازهم در طول روز 
کمتر احساس راحتی و آرامش خواهید داشت. به گفته 
کارشناسان تنهایی بستگی دارد به تفاوت بین تعداد و 
کیفیت روابطی که فرد آرزوی داشتنش را دارد با آن 
چیزی که در واقعیت وجود دارد. قرار گرفتن در شرایط 
تنهایی باعث می شود که فرد رفتار متفاوتی داشته باشد 
زیرا روی خود احساس کنترل کمتری دارد. عالوه 
 بر این ممکن است فرد در ارتباط با دیگران رفتار
تهاجمی تری داشته باشد. مطالعات نشان می دهد 
ارتباط با افرادی که احساس تنهایی می کنند می تواند 
نیز  تنهایی  بنابراین  کنند،  منتقل  را  احساس  این 
همچنین  است.  مسری  شادی،  احساس  همچون 
احساس تنهایی اغلب در مردان بیش از زنان کشنده 

است و “مرداِن تنها” بیش از زنان افسرده می شوند.
برای غلبه بر احساس تنهایی و بهبود سالمت روان 
می توان کارهایی را انجام داد. محققان روش های 
گوناگون مقابله با این احساس را بررسی کرده اند که 
از آن جمله می توان به افزایش تعداد افرادی که با 
آنان معاشرت می کنیم، ارتقای مهارت های اجتماعی و 

یادگیری چگونگی تحسین دیگران اشاره کرد.

»بلوبری« بخورید تا به دکتر
 احتیاج پیدا نکنید

خوردن یک فنجان بلوبری یا همان زغال اخته آبی در 
طول روز منجر به کاهش ابتال به بیماری های قلبی 

می شود. 

ترکیبات گیاهی موجود در بلوبری که عامل بنفش 
بودن رنگ این خوراکی به حساب می آیند به طور 
چشمگیری سالمت سیستم قلبی عروقی را بهبود 
می دهند.  تاثیر مثبت این میوه بر سیستم قلبی عروقی 

از ماده آنتوسیانین موجود در آن ناشی می شود.

الگوهای
 خواب خوب

نداشتن یک الگوی خواب فرد را با توجه به استانداردهای 
اجتماعی دچار مشکل می کند که این می تواند منجر به 
طیف وسیعی از پیامدهای ناگوار از خواب آلودگی تا 

ضعِف سالمت روان در او شود. برای یک خواب خوب 
افراد باید هر روز سر یک ساعت ثابت ناهار بخورند. پس 
از ساعت سه بعدازظهر از مصرف کافئین خودداری کنند. 
پس از ساعت چهار بعدازظهر از چرت زدن اجتناب کنند. 
هر شب دو تا سه ساعت زودتر از معمول به خواب بروند 

و عصرها میزان نور را محدود کنند.

بهترین ورزش ها
 برای سالمت مغز کدامند

زوال حافظه در افرادی که فعایت های ورزشی با 
شدت کمتر داشتند نظیر پیاده روی آهسته و یوگا، به 
مراتب بیشتر از افرادی است که فعالیت ورزشی شان 

شدیدتر بوده و ورزش هایی نظیر دویدن و ورزش 
های کاردیو را انجام می دادند.

 فعالیت های مداوم هوازی نظیر پیاده روی سریع 
روزانه می تواند موجب رشد سلول های جدید مغزی 

حتی در سنین باالتر شود. 

مکمل های رژیمی
 برای سالمت افراد مضر هستند

مصرف مکمل های رژیمی برای کاهش وزن، عضله 
سازی و ایجاد انرژی منجر به مرگ، ازکارافتادگی و 
بستری شدن در بیمارستان برای نوجوانان و جوانان 

می شود. این نوع مکمل ها در مقایسه با ویتامین ها، با 
بروز سه برابری مشکالت سالمت در افراد جوان مرتبط 
هستند که متاسفانه در برخی سالن های ورزشی تبلیغ 
می شود، در تولید بسیاری از این محصوالت، داروهای 
تقلبی، مواد ممنوعه، فلزات سنگین، آفت کش ها و سایر 

مواد شیمیایی خطرناک استفاده شده است. 

شیوه  غذا خوردن بر درک
 طعم غذا تاثیر می گذارد

مدل غذاخوردن بر درک طعم غذا تاثیر می گذارد به 
طوریکه در حالت نشسته، طعم غذا به مراتب بهتر است. 
همچنین  نیروی جاذبه موجب می شود خون به قسمت 

های تحتانی بدن بیشتر  کشیده شود در نتیجه قلب 
برای پمپاژ خون به سمت قسمت های فوقانی بدن، 
سخت تر فعالیت می کند و ضربان قلب افزایش می 
یابد. زمانی که فردی احساس ناراحتی می کند غذایی 
که در حالت عادی طعم خوبی دارد برایش خوشایند و 

خوش طعم نیست. 

 رنگدانه طبیعی لیکوپن که به وفور در گوجه فرنگی و میوه ها و سبزیجات قرمز رنگ دیده می شود، خاصیت ضد 
التهابی و ضد سرطانی به ویژه روی کبد دارد و احتمال بروز سرطان و کبد چرب را به میزان قابل توجهی کاهش 
می دهد. این مطالعه نشان می دهد گوجه فرنگی و فرآورده های آن خاصیت ضد التهابی و ضد سرطانی فوق العاده ای 

دارند و مصرف دو تا سه عدد گوجه فرنگی در روز توصیه شده است. 
سس، رب، پودر و تمام مشتقات گوجه فرنگی نیز حاوی لیکوپن هستند. عالوه بر گوجه فرنگی، هندوانه، 
توت فرنگی، گریپ فروت و فلفل قرمز نیز دارای لیکوپن هستند. محققان استفاده از این مواد غذایی را برای 

پیشگیری از کبد چرب و سرطان کبد ضروری می دانند.

مصرف طوالنی مدت الک های با رنگ تیره باعث تغییر رنگ ناخن می گردد. الک زدن باعث می شود مواد رنگی 
موجود در الک به داخل صفحه ناخن نفوذ کند و رنگ ناخن را تغییر دهد. و چون بسیاری از مواد تشکیل دهنده الک 
ناخن شیمیایی هستند مصرف الک های نامرغوب ، غیر استاندارد و قاچاق و استفاده زیاد از آن سبب آسیب رسیدن به 
ناخن، انگشت و دست فرد می شود. مثال استفاده زیاد الک قرمز در ناخن لکه های زرد به وجود می آورد. البته با گذشت 
زمان و رشد ناخن این مشکل مرتفع می شود ولی می تواند واکنش های حساسیتی که باعث قرمزی ، سوختگی ، 
خارش و تورم در ناحیه می شود را ایجاد کند.چون انگشتان با سایر نقاط بدن در تماس هستند ) مثل پاک کردن بینی یا 
مالیدن چشم ها( ممکن است  واکنش های آلرژیک به اطراف ناخن محدود نشوند و در سایر نقاط بدن نیز ظاهر شوند. 

مرکز اطالع رسانی اداره غذا و کمیته مبارزه با قاچاق کاال - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عوارض جانبی استفاده از الک ناخن آرایشی قاچاقگوجه فرنگی، معجزه گر درمان کبد چرب

همه  انسان ها نیاز دارند که در یک یا چند زمینه احساس قدرت و 
مهارت کنند و با این قدرت شناخته شوند، اما گاهی پیش می آید 
که مهارتی در کار نیست و فرد برای جبران این نیاز از روش های 
متفاوتی برای تایید و توجه طلبی و ارضاء این نیاز استفاده می کنند.

 مخالفت ورزی: حتماً در جمع اقوام و دوستان با کسانی برخورد 
کرده اید که پیوسته مخالف جمع هستند و بر آن اصرار می ورزند 
و دست آخر هم احتماالً با دلخوری و کدورت می پذیرند که تابع 
باشند. این افراد به این وسیله توجه می گیرند. مخالفت کردن 
مهارتی نمی خواهد فقط کمی کج خلقی الزم دارد ولی در عین 

حال کلی توجه به خود جلب می کنند.

 مهرورزی فراوان: این افراد تالش بیشتری برای گرفتن توجه 
به خرج می دهند، آنها سعی می کنند در جمع مطیع ترین فرد و به 
اصطالح امروزی “ماله ِکش ترین” افراد در گروه ها باشند، تالش 
می کنند برای همه کوتاه بیایند و همه را با هم خوب کنند. از حق 
خود به نفع همه می گذرند و نظر و ایده خود را فدای همه می کنند 
تا این برچسب نصیب آنها شود که او خیلی مهربان است، او خیلی 

دلسوز است، او واقعاً انسان بزرگی ست!
 انتقادگری و کنترل گری: اینگونه افراد شبیه مخالفت ورزها هستند اما 
آنها هم تالش بیشتری می کنند و آن اینست که سعی می کنند به 
عنوان یک عقل کل در جمع ظاهر شوند و با نظرات و پیشنهادات 

خود جمع را پیش ببرند. این افراد درست برعکس ویژگی رهبرانه 
عمل می کنند. آنها به شدت انتقادگر هستند و اغلب با انواع انتقاد و 
سرزنش دیگران را مجبور می کنند تا به اهداف خود در گروه برسند و 

در آخر کار از فکر خود به نتیجه مطلوب رسیده اند.
انزواطلبی و کناره گیری: اگر همیشه ما در جمع در گوشه ایی بشینیم 
و یا سکوت کنیم خالف جهت بقیه عمل کرده ایم و این خود باعث 
ارضاء نیاز به توجه است. چرا که افراد اغلب خواهان رابطه با ما 
خواهند شد و برای اینکه ما را وادار به مشارکت در گروه کنند، اصرار 

خواهند کرد یا شرایط را برای ما فراهم خواهند کرد.    

چهار روش اشتباه برای جلب توجه

آیه روز

و آنان که کافر شده  اند می  گویند چرا نشانه  ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است ]ای پیامبر[ 
تو فقط هشداردهنده  ای و برای هر قومی رهبری است. سوره رعد/ آیه  )۷(

سخن روز

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پایین بلغزی یا 
اینکه مبارزه کنی تا به باالی آن برسی. )شان پال(
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به یک آقا یا خانم جهت کار بازاریابی برای مواد 
پروتئینی نیازمندیم. )بازار روز غفاری، غرفه ۳۱(

۰۹۱۵۹۲۱۰۵۹۸  -۰۹۱۵۵۱۱۹۶۴۱

به تعدادی بازاریاب )خانم یا آقا( در زمینه پخش مواد 
غذایی با حقوق ثابت ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان به همراه 

پورسانت و بیمه نیازمندیم.
۰۹۱۵۸۳۴۳۷۰۶ - ۳۲۳۲۹۰۴۳ 

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

استخدام نگهبان کارگاه ساختمانی 
واقع در شهر مشهد با حقوق ماهیانه 
۱/۵۰۰ میلیون    ۰۹۳۶۵۱۲۴۲۶۱

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سامورایی در برلین
۱۶:۱۵۲۱:۴۵شروع سانس

تگزاس 2
۱۴:۳۰۱۸:۲۰شروع سانس

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915

سرویس کولر در اسرع وقت 
09150902993

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

۰۹۳۷۰۹۳۷۳۳۸

رستوران شاندیز به دو نفر کارگر ساده 
ترجیحا خانم نیازمند است.

۰۹۱۵۱۵۸۲۶۷۵ -۰۹۳۵۹۲۸۰۹۲۷

شرکت پخش سراسری مزمز شعبه 
بیرجند جهت تکمیل کادر اداری خود 

استخدام می نماید.
۱-انباردار یک نفر با تجربه و دارای 

سابقه کار۲-بازاریاب حرفه ای سه نفر 
۰۹۱۵۶۶۷۶۸۷۵ -۰۹۱۵۶۰۴۱۹۵۲ 

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

 شماره ثبت: 443

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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خبرویژه

استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  *مدیرکل 
خراسان جنوبی گفت: با توجه به تفاهم نامه سه جانبه، 
طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط جهاد 

دانشگاهی در استان اجرا می شود.
*معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان گفت: جهاد 
دانشگاهی خراسان جنوبی، زبان انگلیسی را با کتابهای 

ایرانی - اسالمی آموزش می دهد.
*به گفته فرمانده انتظامي بیرجند قاچاقچی حرفه 
ای با یک کیلو و 500 گرم مواد مخدر صنعتی در 

بیرجند دستگیر شد.
*38 دانش آموز نخبه علمی و زیارت اولی، از دبیرستان 

عالمه فرزان بیرجند به مشهد مقدس اعزام شدند.
*فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: 271 قطعه 
پرنده از ابتدای امسال از متخلفان زیستی در خراسان 

جنوبی کشف و ضبط شد.
*نجمه خدمتی در ترکیب تیم ملی دانشجویان در 

بازی های جهانی به مصاف حریفانش می رود.
*مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 
دانش آموز لیال قیاسی فریز، هنرجوی هنرستان رسالت 
بیرجند، موفق به کسب رتبه اول کشور در نخستین دوره 

المپیاد شایستگی محور در رشته صنایع غذایی شد . 
* کارشناس هواشناسی گفت: گاهی وزش تند باد و 
گردوخاک و در برخی نقاط وزش باد شدید لحظه ای 

برای امروز در خراسان جنوبی پیش بینی می شود.
* فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
گفت: در سه ماهه نخست امسال ۴۶ متخلف زیست 
محیطی و شکارچی غیرمجاز در این استان دستگیر و به 

محاکم قضایی معرفی شدند.
*مدیر کل میراث فرهنگی، از فعالیت ۴0 اقامتگاه 

بومگردی در استان جهت میزبانی از مسافران خبر داد

درخشش  بانوان دارت باز  استان
در مسابقات رنکینگ کشوری

کاری- زهرا رجبی،  قهرمان بانوی دارتر شهرستان 
مسابقات  دوره  سومین  در  خراسان جنوبی  طبس 
رنکینگ آزاد بانوان بزرگسال کشور خوش درخشید. 
سالن  در  کشور  برتر  دارتر  ملی ۶7  ماراتن  این  در 
ورزشی نقش جهان اصفهان برای کسب مدال رنگی 
سیبل رقابت ها را نشانه رفتند. در دیدار نهایی »زهرا 
رجبی« و »شیما کیانوش« با غلبه بر برترین دارترهای 
مسابقات  دوره  سومین  نهایی  دیدار  راهی  کشور 
دارت رنکینگ بانوان بزرگسال کشور شدند که در 
انتها »رجبی« با نتیجه 3 بر 2 از سد هم استانی اش 
به  را  رقابت ها  مدال طالی  و  گذشت  »کیانوش« 
بار  اولین  برای  که  بزرگی  افتخار  این  آورد.  ارمغان 
هر دو ورزشکار فینالیست از خراسان جنوبی باشند. 
دختران   جوانان  رنکینگ  دارت  مسابقات  همچنین 
کشور هم با برتری فاطمه صفی از اصفهان به پایان 
رسید و فاطمه کریمی از اصفهان و آتنا بیگمی از 
خراسان جنوبی در جایگاه سوم مشترک مسابقات دارت 
رنکینگ کشور  ایستادند. در رقابت های این ماراتن ملی 
آتنا بیگمی با درخشش خود و غلبه بر حریفان برتر دارتر 
بانوان جوان کشور به نیمه نهایی مسابقات صعود کرد. 
شایان ذکراست آتنا بیگمی از ورزشکاران دارتر دعوت 
شده به اردوی تیم ملی جوانان در سال 97 بود که 
مداوم با حمایت خانواده در اردوی تیم ملی حضور پیدا 
می کرد. کامبیز ایوب زاده رئیس انجمن دارت کشور 
با بیان اینکه این رقابت ها با حضور 2۶0 دارت باز از 
سراسر کشور برگزار شد، گفت: در بخش جوانان فاطمه 
صفی از اصفهان قهرمان شد، مهشاد عوض زاده از 
سمنان نایب قهرمان، فاطمه کریمی از اصفهان و آتنا 
 بیگمی از خراسان جنوبی به طور مشترک سوم شدند .

وی ادامه داد:  برترین ها پس از حضور در اردو های 
تیم ملی به مسابقات جهانی رومانی که مهر امسال 
برگزار می شود اعزام خواهند شد. مرحله دوم رنکینگ 
کشور 25 و 2۶ مرداد برگزار می شود. سال گذشته 
هم در پنجمین اردوی دارت ایران  زمین نماینده های 

خراسان جنوبی خوش درخشیدند.

دادرس مقدم- امام جمعه شهر دیهوک با قدردانی از 
اقدامات ارزشمند شرکت گاز گفت: با پیگیری های 
انتقال  احداث خط  اجرایی  ، عملیات  گرفته  انجام 
در  ایزدی  شود.  می  آغاز  شهر  این  به  گازرسانی 
جمع مردم این شهر ، از هاشمی مدیرعامل شرکت 
گاز  عالوه بر پیگیری تا تصویب احداث خط انتقال 
گاز دیهوک ، به واسطه برگزاری مناقصه و انتخاب 

پیمانکار گازرسانی به روستاهای بخش دیهوک نیز 
قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت گاز هم  در این باره گفت: شهر 
دیهوک هم اکنون از طریق   سی ان جی گازرسانی   
می شود که با قولی که به مردم منطقه مبنی بر 
پیگیری گازرسانی به دیهوک از طریق خط انتقال 
داده بودیم، هم اکنون این وعده محقق شده است. 

در سال 97 با گازدار شدن 200 روستا، تعداد روستاهای 
گازدار استان به ۴92 روستا معادل ۶1 درصد خانوار 
تحت پوشش افزایش یافت. وی ادامه داد: در سال 
گذشته همچنین با گازرسانی به چهار شهر، 100 درصد 
شهرهای استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفت 
و همچنین به موازات خدمات رسانی در بخش های 
به  گازرسانی  گذشته،  در سال  روستایی  و  شهری 

واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی نیز با جدیت در 
برنامه شرکت قرار داشت. ی با بیان اینکه در سال 
97 حدود 500 واحد صنعتي، خدماتی و تولیدی نیز 
به شبکه گاز طبیعی متصل شد، گفت: در این راستا 
تعداد صنایع گازدار استان به 1005 واحد افزایش یافت 
تا سال 97 به عنوان سالی پر افتخار در کارنامه عملکرد 

شرکت گاز استان ثبت شود.

تصویب گازرسانی به دیهوک 

40 درصد مراتع در اختیار عشایراست

صداوسیما- ۴0 درصد مراتع خراسان جنوبی در اختیار 
عشایر است.مدیرکل امور عشایر گفت:  تمام مراتع استان 
8 میلیون و 503 هزار و 99 هکتار است که از این میزان 
3۴0 هزار  هکتار در اختیار عشایر است.حسین پور افزود: 
مراتع ییالقی 300 هزار  هکتار  و مراتع قشالقی 3 میلیون 
و 100 هزار  هکتار است.وی با بیان اینکه خوشبختانه 
عشایر امسال نیاز به تأمین علوفه ندارند  افزود: پیش بینی 
می شود تولیدات عشایربا توجه به وضع مطلوب مراتع 
افزایش قابل توجهی داشته باشد.  وی با اشاره به اینکه 
ممیزی مقداری زیادی از اراضی استان انجام شده است ، 
خواستار تسریع در ممیزی سایر اراضی ،  تعیین تکلیف و 
همچنین صدور پروانه چرا یا اجرای طرح مرتع داری شد.

مدیر کل روابط عمومی استانداری 
منصوب شد 

غالمی- طی حکمی از سوی استاندار، علی وفادار 
به عنوان مدیر کل روابط عمومی استانداری منصوب 
شد. گفتنی است، علی وفادار قبل از احراز این پست، 
معاون سیمای مرکز خراسان جنوبی بوده است. وی 
دانش آموخته کارشناسی فیلم سازی و کارشناسی 
ارشد تهیه کنندگی تلویزیون از دانشگاه صدا و سیمای 
تهران است و فعالیت در صداوسیمای مراکز استان 
های البرز و سیستان و بلوچستان نیز بخشي ازسوابق 

اجرایي وی می باشد.

نمایشگاه »منحنی عشق« در بیرجند گشایش یافت

تسنیم-رئیس انجمن خوشنویسان گفت: حدود ۴0 اثر از آثار جدید سیاه مشق و نستعلیق استاد نیک اختر در نمایشگاه »منحنی عشق« برای بازدید عالقه مندان به نمایش گذاشته شده است.اسماعیلی مود ظهار  کرد: این دو 
برنامه از برنامه های پیش بینی شده در راستای برگزاری جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در سال جاری است.وی در رابطه با این  نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه مجموعه آثار استاد نیک اختر از خوشنویسان بزرگ بیرجند 
به معرض دید عموم درآمده است.  وی با بیان اینکه این نمایشگاه تا ششم تیر میزبان بازدید عالقه مندان در نگارخانه سرو است، افزود: بازدید از این نمایشگاه در این مدت از ساعت 17 الی 20 برای عموم مردم آزاد است.

ضرب االجل شورا برای تعیین تکلیف انتقال صنوف آالینده به خارج شهربیرجند

هشدار دادستان  بیرجند درباره افزایش سگ گردانی در شهر
دادستان عمومی و انقالب بیرجند گفت: از هرگونه 
سگ گردانی در اماکن عمومی و معابر که سبب ایجاد 
مزاحمت شده و موجب سلب آسایش و امنیت روانی 
رهگذران به ویژه زنان و کودکان شود توسط پلیس 
ممانعت به عمل می آید. مقدس در گفت وگو با تسنیم، 
اظهار کرد: امروزه پدیده سگ گردانی در معابر عمومی و 
پارک ها و همچنین نگهداری سگ در اماکن مسکونی 
رو به تزاید است.وی گفت: با فراگیر شدن نگهداری از 
سگ و از آن مهم تر سگ گردانی، تبعات بهداشتی و 
فرهنگی این رفتار نه فقط صاحبان آنها بلکه افرادی 

را که تمایلی به نگهداری از این حیوان را ندارند نیز 
در بر می گیرد این مقام قضایی افزود: مدتی است معابر 
عمومی صحنه حضور این حیوان و تبعات آن شده 
است و حتی با رعایت تمام جوانب احتیاط و نظارت 
دامپزشک و رعایت تمام و کمال شرایط بهداشتی، 
تبعات بهداشتی این کار دامن گیر افراد جامعه می شود.

خیابان ها،  در  سگ گردانان  کرد:  تصریح  مقدس 
پارک ها و اماکن عمومی موجب شده اند تا آسایش و 
امنیت روانی سایر افراد به ویژه کودکان و زنان مورد 
هجمه قرار گیرد و نگهداری این حیوان در آپارتمان ها 

نیز موجب آزار و اذیت همسایه ها می شود. وی ادامه 
داد: مقابله با این پدیده غیرعرفی و نا به هنجار چه 
در معابر و چه در اماکن مسکونی خواسته و مطالبه 
عمومی مردم است به ویژه اینکه غالب این افراد، 
کسانی هستند که این حیوان را برای چشم و هم 
چشمی و خودنمایی خریداری  و به دنبال ترویج 
سبکی از زندگی غربی هستند که با هنجارهای جامعه 

اسالمی ما  همخوانی ندارد.
 وی خاطرنشان کرد: اینگونه افراد با سگ گردانی در 
معابر و اماکن عمومی و نگهداری آن در آپارتمان ها 

پذیرفته  و  مسلم  عرفی  و  اسالمی  ارزش های  به 
شده جامعه دهن کجی می کنند بنابراین از هرگونه 
سگ گردانی در اماکن عمومی و معابر که سبب ایجاد 
مزاحمت شده و موجب سلب آسایش و امنیت روانی 
رهگذران به ویژه زنان و کودکان شود توسط پلیس 
ممانعت به عمل می آید.مقدس اظهار کرد: به مالکان 
این دسته از حیوانات اخطار و تذکر داده می شود و در 
صورت تکرار تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: چنانچه نگهداری این حیوان در آپارتمان ها 
موجب سلب آسایش و امنیت روانی ساکنان شود یا از 

جهات دیگر حقوق آن ها را به هر نحو تضییع کند نیز 
به مالکان این دسته از حیوانات اخطار که در صورت 
خارج نکردن حیوان از منطقه مسکونی و عدم انتقال 
آن به مکان مناسب دیگر، صاحب این حیوان بر اساس 

قانون تعزیرات تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان با بیان اینکه 
هیچگونه قانونی در خصوص سگ گردانی وجود ندارد 
گفت: همشهریان می توانند هرگونه شکایت خود را 
در خصوص سگ گردانی در فضای عمومی و سلب 

آسایش به شماره تماس 110 اعالم کنند.

بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  دیروز  جلسه  در 
ضرب االجل تعیین تکلیف پروژه انتقال صنوف آالینده 
به خارج از شهر صادر شد و مصوب شد جلسه فوق 
العاده شورا برای بررسی انتقال صنوف آالینده برگزار 
شود تا این موضوع حداکثر ظرف یک سال و نیم 
آینده تعیین تکلیف شود.به گزارش تسنیم، مرتضی 
یزدان شناس با اشاره به سابقه طوالنی پروژه انتقال 

برگزاری  خواستار  شهر  خارج  به  آالینده  صنوف 
مزایده ای برای تعیین تلکیف این موضوع شد که 
اعضای شورا مصوب کردند جلسه فوق العاده شورا 
برای بررسی این امر برگزار شود و سپس با حضور 
نمایندگان دستگاه های خدمات رسان، شهرداری و راه 
و شهرسازی ابعاد مختلف پروژه بررسی شود تا حداکثر 
این مضوع ظرف یک سال و نیم آینده تعیین تکلیف 

شود.شهردار بیرجند نیز با ارائه گزارشی از اقدامات در 
حال انجام در زمینه احداث پارک ها و فضای سبز 
با اولویت شمال شهر خواستار تغییراتی در بودجه 
شهرداری برای تسریع در اجرای شدن این برنامه ها 
گسترش  برای  کرد:  بیان  جاوید  محمدعلی  شد. 
فرهنگ حمل و نقل پاک و دوچرخه سواری در بیرجند 
روزهای سه شنبه  تعدادی از همکاران شهرداری اقدام 

به دوچرخه سواری می کنند. طاهری، رئیس کمیسیون 
حقوقی و امالک شورای اسالمی شهر بیرجند نیز با 
تاکید بر اینکه الیحه مالیات برارزش افزوده دولت به 
دلیل اینکه اختیارات شوراها را محدود می کند با اصولی 
از قانون اساسی مغایر است، افزود: باید از تصویب هر 
الیحه ای که منجر به محدود شدن اختیارات شوراها 
شود، جلوگیری شود.در این جلسه اعضای شورای 

شهر بیرجند مصوب کردند با توجه به اینکه تصویب 
این لوایح در مجلس تاثیر زیادی بر درآمد شهرداری 
بیرجند و اختیارات شورا دارد در جلسه ای با مجمع 
این  نمایندگان استان مشکالت احتمالی تصویب 
لوایح بررسی شود.از مصوبات دیگر اعضای شورا برای 
انتخاب پیمانکار جدید آرمستان بیرجند بود که قرار شد 
مزایده در دو تاریخ متفاوت در شهریور ماه برگزار شود.

*کاهش هدفمند تعداد زندانیان استان *ایجاد اشتغال برای 1572  زندانی

امین جم - صبح دیروز، نشست خبری اصحاب 
شد.رئیس  برگزار  استان  قضایی  شورای  با  رسانه 
کل دادگستری خراسان جنوبی در این جلسه با بیان 
اینکه  از برنامه های مهم ما حمایت قضایی از همه 
دستگاه های مرتبط در رونق اشتغال و جلوگیری 
از تعطیلی کارگاه و کارخانه هاست ، گفت : دیگر 
اولویت ما برخورد جدی و بازدارنده با پدیده ی شوم 
فساد که یکی از مطالبات به حق شهروندان است. 
علیرضا صیفی یا اشاره به اینکه بیشترین فراوانی 
با  مخدر  مواد  پرونده های  جرایم  استانی  جرایم 
9 هزار و 190 پرونده بوده است ، افزود: در سال 
گذشته میانگین پرونده های طالق 25 درصد کاهش 
داشته است.وی با بیان اینکه برخورد مناسب و به 
موقع با متعرضین به اراضی بیت المال  بویژه در 
حاشیه شهرها و روستاهاست ، ادامه داد : برخورد 
با متعرضین به نوامیس مردم ، گردشگرنماها ، سگ 
گردان ها و هنجارشکن ها نیز دیگر اولویت ماست.

وی افزود : پلمپ قلیان خانه هایی که ترویج کننده 
فساد و فحشا هستند و تبدیل به محلی برای توزیع 
موادمخدر شده اند نیز در دستور کار قرار دارد که دو 
مورد نیز اخیرانجام شده است.رئیس کل دادگستری 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم 
ما اجرای عدالت و احقاق حق است ، دقت و سرعت 
عدالت  اجرای  نوعی  هارا  پرونده  به  رسیدگی  در 
در  ما  دادسراهای  راستا  دانست و گفت:در همین 
زمان کمتر از 22 روز و دادگاه های حقوقی در کمتر 
از 30 روز نسبت به بررسی پرونده ها اقدام می کنند.

 یکهزار و 600 پرونده
 مجازات جایگزین حبس 

در  حداکثری  و  جهادی  تالش  صیفی  علیرضا 
اجرای سیاست های ریاست قوه قضائیه را از دیگر 
یک  گذشته  سال  شد:  یادآور  و  عنوان  برنامه ها 
را  جایگزین حبس  مجازات  پرونده  و ۶00  هزار 
در استان داشته ایم.وی اظهار کرد: در این مدت 
تعداد پرونده هایی که در دادگستری استان رسیدگی 
شدند 70 هزار و 551 پرونده بوده که ۴۶ هزار و 
222 پرونده معادل ۶۶ درصد در دادگستری های 
اختالف  حل  شوراهای  در  درصد   3۴ و  استان 
اینکه سال گذشته 1۴  بیان  با  رسیدگی شد.وی 
درصد افزایش ورودی پرونده ها را در دادگستری 
شورای  در  مصالحه  درصد  افزود:  داشتیم  استان 
حل اختالف نیز 32 درصد بوده است.رئیس کل 
گذشته  سال  گفت:  جنوبی  خراسان  دادگستری 
تعداد پرونده های وارده به شعب دادگاه کیفری یک 
استان 199 پرونده بوده که ۴.3 درصد نسبت به 

سال قبل ان کاهش داشته است.

مواد مخدر در صدر جرائم استان
در  پرونده  و 983  هزار  اینکه 38  بیان  با  صیفی 
سال گذشته ورودی به دادگاه عمومی و ۴2 هزار 
و 8 پرونده ورودی به دادسرای عمومی استان بوده 
است خاطرنشان کرد: بیشترین فراوانی جرایم استانی 

جرایم پرونده های مواد مخدر با 9 هزار و 190 پرونده 
بوده است.وی دومین فراوانی جرایم خراسان جنوبی 
را مربوط به ضرب و جرح غیر عمد عنوان و تصریح 

کرد: سومین فراوانی جرایم مربوط به سرقت است.

میانگین پرونده های طالق 25 درصد 
کاهش داشته است

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به 
اظهار  استان  دادگستری  حقوقی  دعاوی  فراوانی 
خانواده  دعاوی  خسارت،  و  وجه  دعاوی  داشت: 
دعاوی  این  جمله  از  احصار  به  مربوط  دعاوی  و 

است.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته میانگین 
پرونده های طالق 25 درصد کاهش داشته است 
یادآور شد: همچنین دعاوی مربوط به مهریه نیز 
در سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.وی 
خاطرنشان کرد: در سال گذشته دعاوی مربوط به 
درخواست  پرونده،  استان 953  در  توافقی  طالق 
طالق به درخواست زوجه ۴۶3 پرونده و تقاضای 

طالق به درخواست زوج 159 پرونده بوده است.

کاهش هدفمند تعداد زندانیان 
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی خراسان جنوبی 
نیز در این جلسه با بیان اینکه 92 درصد زندانیان 
مرد و 8 درصد آنان زن هستند ، گفت : ۶3 درصد 
زندانیان بین 18 تا ۴0 سال سن دارند و تقاضا داریم 
سازمان های گوناگون در توانمند سازی این افراد با 
ما همکاری کنند.علی هاشمی با اشاره به اینکه جرم 
75 درصد از زندانیان مرتبط با مواد مخدر است ، 
ادامه داد:  11 درصد مربوط به سرقت و ۶ درصد 
جرایم غیرعمد و مابقی مربوط به سایر جرائم است.

اینکه کاهش هدفمند تعداد زندانیان  بیان  با  وی 
استان جزو برنامه های ما است ، ادامه داد : 135 
نفر از زندانیان جرائم غیرعمد  در سال گذشته آزاد 
شدند که مبلغ بدهی آنان حدود 1۶ میلیارد تومان 
بوده و 10 میلیارد و 500 میلیون تومان این مبلغ 
توسط شکات گذشت شده و مابقی توسط خیران 
و ستادمردمی رسیدگی به امور دیه و جرایم غیرعمد 
اقدامات  و  زندان ها  مدیرکل  است.  شده  پرداخت 
تأمینی خراسان جنوبی گفت: همچنین از ابتدای 
امسال نیز 13 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان 

آزاد شده اند که مبلغ بدهی آن ها یک میلیارد و 85 
میلیون تومان بوده و حدود ۶75 میلیون تومان توسط 

شاکیان گذشت شده است.

ایجاد اشتغال برای 1572  زندانی استان
هاشمی با اشاره به اینکه تمامی زندان ها در استان 
پیدا کرده است، گفت:  انتقال  از شهرها  به خارج 
زندان درون شهری در شهرستان  تنها  امیدواریم 
طبس نیز در سال جاری به خارج از شهر منتقل 
و شاهد افتتاح این مرکز باشیم.وی با بیان اینکه 
3۶ درصد از زندانیان استان شاغل هستند ، عنوان 

کرد: برای 792 نفر از زندانیان استان اشتغال مولد و 
برای 780 نفر نیز اشتغال غیر مولد ایجاد شده است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی استان با اشاره به 
اجرای دوره های اشتغال و حرفه آموزی در زندان 
های استان، ادامه داد : سال گذشته 192 دوره حرفه 
آموزی در زندان های استان برگزار شده که ۴ هزار 
و 585 نفر در این دوره ها شرکت کرده اند.هاشمی با 
بیان اینکه 30 هزار و 789 زندانی در سال گذشته 
تحت ویزیت پزشک عمومی قرار گرفته اند، تصریح 
کرد: 191 زندانی ویزیت پزشک متخصص زنان، 
یک هزار و 137 نفر ویزیت روانپزشک و 2 هزار 
و 185 زندانی ویزیت دندانپزشکی شده اند.وی به 
طرح حفظ قرآن در زندان ها اشاره و گفت : هر 
یک از زندانیان یا اعضای خانواده آنها که بتواند 
سه صفحه قرآن را حفظ کنند می توانند از دو روز 
مرخصی استفاده کنند که  تاکنون 300 خانواده 
زندانی و 900 نفر از زندانیان حافظ نیم جزء تا کل 

قرآن مجید شده اند.

برگزاری بیش از 57 هزار نفرساعت دوره 
آموزشی برای نیروهای مسلح 

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح  نیز با بیان 
به جرایم  ما رسیدگی  اینکه  صالحیت سازمان 
جرایم  همچنین  و  انتظامی  و  نظامی  کارکنان 
وزارت اطالعات و نیروهای امنیتی است ، ادامه 
داد : یکی از اقدامات مهم این سازمان ، موضوع 
پیشگیری از جرم بوده است که در این زمینه تعداد 
118 دوره آموزشی با 57 هزار و ۴19 نفر ساعت 
برگزار  استان  نیروهای مسلح در  برای همکاران 

شده است.محمد پور با اشاره به اینکه 70  بازدید از 
زندان ها بازداشتگاه های استان داشته ایم ، ادامه 
داد : سال گذشته میانگین نرخ رسیدگی به دعاوی 
از 28  در دادسرای نظامی خراسان جنوبی کمتر 
روز بوده است.وی افزود : نرخ رسیدگی به پرونده 
ها در دادگاه های نظامی نیز کمتر از 21 روز بوده 
است.رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان 
از  جایگزین  رای  مورد  تعداد ۴75  اینکه  بیان  با 
سال 9۴ تاکنون در استان صادر شده است، گفت: 
سال گذشته نرخ رسیدگی به پرونده های مختومه 
نسبت به وارده در دادسراها 99.5 درصد و در دادگاه 

ها 99.7 درصد بوده است.

پزشکی قانونی استان ؛ برتر اما مظلوم
مدیرکل پزشکی قانونی استان نیز در این جلسه 
و  محروم ترین  از  قانونی  پزشکی  که  این  بابیان 
اعتبارات  نظر  از  اجرایی  دستگاه های  مظلوم ترین 
در  حال  این  با   : گفت   ، است  یافته  تخصیص 
سال گذشته پزشکی قانونی در حوزه شاخص های 
اختصاصی و عمومی جزء دستگاه های برتر استان 
معرفی شده است. جعفرزاده با تاکید بر رعایت دقت 
در کنار سرعت در رسیدگی به پرونده های ارجاعی، 
افزود: پزشکان بومی تمایلی به همکاری با پزشکی 

قانونی به علت شرایط سخت کاری ندارند.
سهمیه  اخیر  سال  سه  طی  کرد:  عنوان  وی 
شده،  داده  قرار  قانونی  پزشکی  برای  استخدامی 
اما هیچ کس در این آزمون شرکت نکرده است.

از  دیگری  بخش  در  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
سخنان خود گفت: طی سال گذشته 18 هزار و 
571 پرونده در حوزه معاینات بالینی تشکیل شده 
که در مقایسه با سال گذشته 10.3 درصد افزایش 
 ۴1۶9 ثبت  به  اشاره  با  است.جعفرزاده  داشته 
مورد حوادث ترافیکی که نسبت به سال گذشته 
3۴ درصد افزایش داشته است، افزود: طی سال 
گذشته 2۴۶ نفر در اثر حوادث ترافیکی استان فوت 
شده اند که از این تعداد، 1۶9 نفر مرد و 77 نفر زن 
بوده اند .وی با اشاره به رشد 9 درصدی نزاع در 
خراسان جنوبی نسبت به سال 9۶، تصریح کرد: در 
سال گذشته 32 پرونده شکایت از پزشکان و کادر 
درمانی در استان داشتیم که نسبت به سال قبل 39 

درصد افزایش داشت. 

استقرار پزشکان تمام وقت پزشکی 
قانونی در فردوس 

وی با اشاره به اینکه در دو ماهه نخست امسال 
مدت  به  نسبت  رشد  درصد   10 نزاع  حوزه  در 
در  کرد:  اظهار  داشته ایم،  گذشته  سال  مشابه 
فوت  ترافیکی  حوادث  اثر  بر  نفر  مدت ۴5  این 
نفر   13 گذشته  سال  با  مقایسه  در  که  شده اند 
افزایش داشته است. وی با بیان اینکه هم اکنون 
پزشکان  جنوبی  خراسان  شهرستان  هفت  در 
فعالیت  به  مشغول  قانونی  پزشکی  همکاران  و 
هستند، اظهار کرد:  از دغدغه های مهم مردم و 
شهروندان استان، نبود پزشکی قانونی در برخی 
از شهرستان ها است که قرار است در نیمه دوم 
قانونی  تمام وقت پزشکی  سال جاری پزشکان 
با  امیدواریم  در فردوس مستقر خواهند شوند و 
نیز  شهرستانها  مابقی  در  مسئوالن  همکاری 

اتفاقات خوبی رقم بخورد.

صدور بیش از ۳۳00 سند مالکیت 
کاداستری در استان

به  مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی 
وجود 39 دفتر اسناد رسمی و 1۴ دفتر اسناد رسمی 
بالتصدی در استان اشاره کرد و افزود: همچنین  
3۶ دفتر ازدواج و 15 دفتر طالق در استان فعال 
اداره  یک  ثبتی،  واحد   10 افزود:  است.شهریاری 
ثبت شرکت ها و یک اداره اجرا مفاد اسناد رسمی 
در استان فعال است.وی با اشاره به اینکه در سال 
گذشته 28 هزار و ۴53 سند مالکیت صادر شده که 
نسبت به سال قبل از آن 10.5 درصد افزایش داشته 
است، ادامه داد: همچنین یک هزار و 87۴ برگ سند 
مالکیت امالک دولتی صادر شده که نسبت به سال 

قبل 57 درصد کاهش دارد.
شهریاری با تاکید بر اینکه طی سال گذشته 3 
استان  در  کاداستری  مالکیت  سند  و 323  هزار 
مالکیت  اسناد  تمام  گفت:  است،  شده  صادر 
جامع  قانون  طبق  مردم،  اختیار  در  ای  دفترچه 
کاداستر کشور، ظرف مدت پنج سال از تصویب 
تبدیل شود. برگی  به سند تک  باید  قانون  این 
از مردم درخواست کرد سریع تر نسبت به  وی 
تبدیل آن  و  مالکیت دفترچه ای  اسناد  تعویض 
به سند تک برگ کاداستری اقدام کنند چرا که  
قانون  اجرای  برای  نظر گرفته شده  ازمهلت در 
کاداستر فقط دوسال باقیمانده است.مدیرکل ثبت 
اسناد و امالک خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
یکی از حوزه های فعالیت این سازمان در بخش 
جمله  از  اشخاص  و  ها  بانک  مطالبات  وصول 
و  چک  همچون  رسمی  حکم  در  رسمی  اسناد 
مهریه است، عنوان کرد: سال گذشته بالغ بر 102 
میلیارد و 9۶8 میلیون و 1۴8 هزار و 328 ریال از 
مطالبات بانکی استان وصول شده که نسبت به 

سال قبل ۴8 درصد افزایش داشته است.

یک هزار و 600 پرونده مجازات جایگزین حبس

 حضور تیم طرح سالمت تابستانی
 در روزنامه آوا

تیم طرح  ملی سالمت  کاری- صبح روز گذشته 
تابستانی در دفتر روزنامه آوا حضور یافته و ازکارکنان 
روزنامه تست فشار خون گرفته شد. مدیر مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند عنوان کرد: در طرح سالمت تابستانی ۴50 
نیروی تخصصی فوریت های پزشکی ، 72 دستگاه 
آمبوالنس فعال ،50 دستگاه پشتیبان و دو دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس نیز به کار گرفته شده است. سید 
محمد رضا حسینی با اشاره به اینکه  در طرح سالمت 
تابستانی 72 پایگاه اورژانس پیش بیمارستاني فعالیت 
دارند، افزود: 18 پایگاه شهر و 5۴ پایگاه جاده ای هستند 
و این طرح از یک تیر آغاز وتا 31 شهریور  ادامه دارد. 
اورژانس هوایی  پایگاه  دو  فعالیت  به   اشاره  با  وی 
استان در طرح سالمت تابستانی ادامه داد:  یکی از 
این پایگاه ها در بیرجند و دیگری در طبس فعال است 
که با این دو فروند بالگرد آماده  امداد رسانی در حوادث 
پرترافیک و مناطق صعب العبور خواهند بود. حسینی 
با توجه به ساعت پیک تصادفات سال  یادآور شد: 
گذشته، آمبوالنس های اورژانس از ساعت 20 الی 22 با 
چراغ های گردان روشن در حاشیه جاده ها برای  آرامش 
خاطر مسافران ویادآوری مخاطرات ناشی از عدم رعایت 

قوانین راهنمایی ورانندگي استقرار پیدا می کنند.
 وی  خاطر نشان کرد:  با هماهنگي مرکز هدایت 
عملیالت بحران مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی و مرکز پایش مراقبت های درمانی نیز تمامی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی آماده پذیرش و مداوای 

بیماران و مصدومان احتمالی خواهند بود.

اخبار کوتاه

همایش پیاده روي خانوادگي
 مخابرات استان  برگزار شد

دادرس مقدم-سومین همایش پیاده روی خانوادگی 
همزمان با سراسر کشور روز جمعه مورخ 98/03/31 
با حضورکارکنان شاغل ،بازنشسته و بخش پیمانکاری و 
خانواده های محترمشان برگزار گردید ، شرکت کنندگان 
در این پیاده روی، مسیر بند امیرشاه به سمت روستای 
کاسه سنگ را پیاده پیمودند. سرپرست مخابرات منطقه 
در جمع همکاران و خانواده هایشان از تالش همکاران 
در جهت نیل به اهداف عالیه شرکت مخابرات قدردانی 
و از اتحاد بین خانواده بزرگ مخابرات ابراز خرسندی 
نمود. .سرپرست مخابرات منطقه مهمترین سرمایه 
مخابرات را سرمایه نیروی انسانی دانست و بیان داشت 
:به تجربه ،نبوغ،خالقیت،ابتکار،تعهد و ایثار همکاران 
وکارکنان مخابرات نیاز است تا بتوانیم همه ما با کمک 
هم بازار بزرگ ICT استان و کشور را در دست بگیریم. 
آذری بهینه کردن سرمایه نیروی انسانی را وظیفه خود 
دانست و بیان نمود : تمام تالش خواهم کرد تا از تجربه 
و تخصص همکاران به نحو احسن استفاده و در جهت 

تحقق اهداف سازمان پیاده سازی نمایم.

 44 طرح عشایری درمیان
 در دست اجراست

طرح   ۴۴ اکنون  گفت:  درمیان  فرماندار   - ایرنا 
این  در  تومان  میلیون   ۶3۴ اعتبار  با  عشایری 
شهرستان در دست اجرا است که این طرح ها در 
هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد. بشیری 
زاده ر در نشست شورای عشایری درمیان افزود: در 
مجموع 2 هزار 895 خانوار عشایری شهرستان از 
مزایای این طرح ها بهره مند خواهند شد. وی ادامه 
داد: مهمترین این طرح ها پنل خورشیدی، آبشخور 
دامی و احداث بند خاکی است که امیدواریم با نصب 
قشر  این  عشایری  محالت  در  خورشیدی  پنل 
برخوردار شوند. وی  برق  نعمت  از  زحمتکش هم 
عنوان کرد: مراتع سرسبز شهرستان امسال دغدغه 
های عشایر را برای تامین علوفه دام آنان کاهش 
داده و تالش خواهیم کرد که مشکالت مطرح شده 

از سوی عشایر را در اسرع وقت پیگیری کنیم.

 آغازمرحله دوم طرح بانوی آب 
در مهرشهر

کاوش-همزمان با اولین روز از هفته صرفه جویی در 
مصرف آب مرحله دوم طرح بانوی آب با محوریت 
پایگاه مقاومت بسیج  بانوان در  پایگاه های بسیج 
مسجد قبای مهرشهر بیرجند با حضور جمع کثیری 
از بانوان بسیجی این پایگاه، نماینده ناحیه مقاومت 
بسیج استان، مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت 
بیرجند،  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  استان،  در  نیرو 
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی، مسئول 
پایگاه مقاومت بسیج شهید عباسپور و مشاور امور 
بانوان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آغاز 
شد. مدیر امور آب و فاضالب بیرجند در این جلسه 
به بیان کلیاتی از برنامه های شرکت آب و فاضالب و 
امور بیرجند در زمینه فرهنگ سازی مدیریت مصرف 
آب پرداخت و گفت: اجرای طرح ملی بانوی آب در 
سطح سه مجتمع مسکونی در سال گذشته، برگزاری 
جشنواره نخستین واژه برای دانش آموزان پایه اول و 
نصب شیرآالت کاهنده مصرف آب در برخی مدارس 
روابط  دفتر  مدیر  باشد.  می  اقدامات  این  جمله  از 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب  
هم در ادامه این جلسه با بیان اینکه زنان، مدیران 
اصلی خانواده اند، گفت: زنان می توانند با اندیشه و 
تدبیر خود برای تأمین نیازهای خانواده و چگونگی 
مصرف آب برنامه ریزی نمایند و در انتقال فرهنگ و 
الگوی صحیح مصرف به فرزندان، همسر و نزدیکان 

شان نقش اساسی ایفا کنند.
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عبدی: برخی ساده انگارانه از 
مذاکره با ترامپ سخن می گویند

برخی  متأسفانه  نوشت:  یادداشتی  در  عبدی  عباس 
ساده انگارانه می گویند که با ترامپ مذاکره شود. این 
درحالی است که پیشتر درباره موضوع مورد نظر ترامپ 
مذاکره مؤثر و نتیجه بخش کرده اما خودشان خارج شدند!

FATF تعلیق ایران از لیست
 سیاه را تمدید کرد

گروه ویژه اقدام مالی )FATF( در بیانیه خود اعالم 
کرد که تعلیق اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تا 

اکتبر سال ۲۰۱۹ )آبان ۹۸( تعلیق کرده است.

نظر فالحت پیشه درباره 
بررسی FATF در مجمع

حشمت ا... فالحت پیشه  با بیان این که »موضوع 
سیاست  مسائل  شدن  حاد  تأثیر  تحت   FATF
خارجی تحت برجام قرار گرفته است« گفت: لوایح 
مرتبط با FATF به همین دلیل تا این حد کش دار 
شده است، البته فکر نمی کنم که پرونده ایران در چند 
ماه آینده شرایط اضطراری به خود بگیرد ما وقت 

داریم که در این باره تصمیم گیری کنیم.

بهزاد نبوی : باید در برجام بمانیم

و  بمانیم  برجام  در  باید  اینکه  بیان  با  نبوی  بهزاد 
گسترش  آن  کنندگان  امضا  دیگر  با  را  خود  رابط 
دهیم، اظهار کرد: بعد از خروج آمریکا از برجام برای 
نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، اروپای غربی 
سابق که امروز محوریت اروپای متحد را برعهده 
دارد برای اولین بار مقابل آمریکا قرار گرفت که این 

خیلی مهم است.

حمایت از »اصلح« حجت ماست 
ولو بین اصالح طلبان باشد

آیت ا... مصباح یزدی گفت: فرض کنید حتی بین 
اصالح طلبان فردی بود که می دانستم او اصلح تر 
از کاندیدای اصولگرا است؛ چه حجتی دارم که به او 

رأی ندهم؟! من باید به اصلح رأی بدهم.

اصولگرایان جبهه گسترده تری
 از جمنا را کلید زده اند

 حمیدرضا فوالدگر نماینده اصولگرای مجلس گفت :
شده  شروع  جمنا  از  فراتر  حرکتی  حاضر  حال  در 
بدان معنا که تشکل های سنتی اصولگرا و  است. 
تشکل های جدید انقالبی گرد هم آمده و با همدیگر 

حرکت و کار می کنند.

روسیه: به ایران کمک خواهیم کرد

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: در صورتی که اروپا 
به وعده هایش عمل نکند روسیه به ایران در زمینه 

های نفتی و مالی کمک خواهد کرد.

واگذاری دو خودروساز بزرگ 
به بخش خصوصی آغاز شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نسبت به 
واگذاری دو خودروسازی به بخش خصوصی مصمم 
است، گفت:  واگذاری در برنامه است و واگذاری این دو 

خودروساز از اموال غیردولتی آنها شروع شده است.

افشاگری نماینده از اقدام 
خودروسازان در جهت التهاب بازار!

برنامه،  کمیسیون  عضو  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه خودروسازان 
پارکینگ ها  در  را  خودرو ها  واهی  بهانه های  به 
در  خودرو  هزاران  انبار  گفت:  می کنند،  نگهداری 
پارکینگ شرکت های ایران خودرو و سایپا به بهانه 
کمبود قطعه در حالی که این خودرو ها تنها دستمال 
کاغذی، آئینه و .. ندارند، نشان دهنده ضعف و نا توانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعمال نظارت و 

وظایف قانونی خود است.

اولتیماتوم مجلس به وزیر صنعت 
درباره تامین کاالهای اساسی

از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  یک عضو  ایسنا- 
اولتیماتوم مجلس شورای اسالمی به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت برای تامین کاالهای اساسی خبر داد.

تمدید تاریخ اعزام به خدمت 
مشموالن برای سفر حج تمتع

ایلنا- معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی 
خدمت  به  اعزام  تاریخ  تمدید  از  انتظامی  نیروی 

مشموالن برای سفر حج تمتع خبر داد.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت قطعات 
برخی از خودروها در بازار

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو با اعالم اینکه 
بعد از تشدید تحریم تأمین قطعات برخی از خودروها 
مانند ساندرو و ال ۹۰ به مشکل روبه رو شده است، 
گفت: در حال حاضر رشد قیمت ها در بازار قطعات 

تعدادی از خودروها با ۵۰ درصد می رسد.

پراید زیر ۵۰ میلیون تومان رفت!

قیمت 4۹  با  پراید ۱۱۱  حاضر  حال  در   - تسنیم 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید ۱3۱ با قیمت 4۵ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می شود.

به نوشته نیویورک تایمز در حالی که مشاوران امنیت 
ملی بر یک حمله نظامی علیه ایران تاکید داشتند، 
تاکر کارلسون، مجری محبوب ترامپ در شبکه 
»فاکس نیوز«، در روز های قبل به او گفته بود که 
پاسخ به تحریکات ایران با استفاده از نیروی نظامی 
دیوانگی است و تندرو های دولتی، قلبا بیشترین 
خیرخواهی را برای رئیس جمهور ندارند. او همچنین 
تاکید کرده بود اگر ترامپ به جنگ ایران برود، باید 
شانس انتخاب مجدد برای ریاست جمهوری را کنار 
بگذارد. اگر چه مشخص نیست این توصیه چقدر در 
تصمیم ترامپ موثر بوده است، اما قطعا این احساس 
برگزیده نشدن دوباره موجب تردید بیشتر او برای 
انجام عملی شده که می توانست بیشترین پیامد ها 
را در عرصه سیاست خارجی به همراه داشته باشد. 

ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه گذشته، تنها چند ساعت 
پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی، جان بولتون برای 
گفتگو با پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع که 
سه روز قبل کناره گیری کرده بود، مارک اسپر، مشاور 
ارتش و گزینه جایگزینی شاناهان، مایک پومپئو وزیر 
خارجه و ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا در کاخ سفید حاضر شد. این گروه درباره 
موضوع پهپاد و ارائه پیشنهادی برای یک پاسخ 
نظامی ممکن به رئیس جمهور گفتگو کردند. ساعت 
۱۱ صبح همین گروه همراه با دیگر مقامات امنیت 
ملی با ترامپ دیدار کردند تا درباره گزینه های حمله 
نظامی به او توضیح دهند. طبق گفته مقامات دولتی 
به نیویورک تایمز، تلفات احتمالی چنین حمله ای در 
جلسه مورد بحث قرار گرفته است.البته طبق معمول 

دونالد ترامپ تنها به گروه رسمی نزدیک به خود اکتفا 
نکرده است. از جمله افراد خارج از این گروه، سناتور 
لیندسی گراهام بوده که او هم به رئیس جمهور تاکید 
کرده پاسخ نظامی را مدنظر داشته باشد. ساعت سه 
بعدازظهر ترامپ میزبان رهبران کنگره بود و در پایان 
جلسه دست کم برخی از آن ها که اتاق را ترک کردند 
انتظار داشتند که او دستور حمله بدهد. فهرستی از 
چندین گزینه نظامی که در ماه جاری میالدی و پس 
از حمله به نفتکش ها تهیه شده بود، به ترامپ ارائه شد 
که در نهایت به دو گزینه رسید که در میان اهداف 
آن ها تاسیساتی همچون رادار و موشک انداز ها بود. 
مقامات آمریکایی روز جمعه گفتند که تیم امنیت ملی 
رئیس جمهور یک صدا خواهان واکنش نظامی بودند 
و همگی بر گزینه نهایی پیشنهاد شده به ترامپ 
توافق کردند، اما برخی منابع نظامی می گویند که 
ژنرال دانفورد هشدار داد که واکنش ایران به این 
حمله می تواند نیرو های آمریکایی و متحدانش را در 
منطقه به خطر اندازد. دیدار ساعت ۶ عصر در دفتر 
شاناهان در پنتاگون با حضور ژنرال دانفورد به عنوان 
مقام  یک تنش محض توصیف شده است.یک 
ارشد دولتی به نیویورک تایمز گفته است پومپئو در 
جلسه کاخ سفید تاکید کرده بود که تحریم ها اثری 
قدرتمند بر کاهش درآمد های نفتی ایران داشته است. 
در حالی که او از یک حمله نظامی محدود و دقیق 
اظهار حمایت می کرده، تاکید داشته که تحریم ها تاثیر 

بلندمدتی را که دولت به دنبال آن است، خواهند 
داشت. برخی از مشاوران ترامپ شگفت زده شده 
بودند که یک حمله نظامی چه تاثیری بر راهبردی 
خواهد داشت که همین حاال هم در حال اجراست 
)تحریم ها(.ساعت ۷ عصر به مقامات ارشد آمریکا 
گفته شد که یک حمله نظامی بین ساعت ۹ تا ۱۰ 
شب )ساعت آمریکا( یا پیش از طلوع آفتاب ایران 
انجام خواهد شد. یک ساعت بعد دستور توقف داده 
شد.ترامپ در گفتگو با »ان بی سی نیوز« گفت: از 
یکی از ژنرال هایش پرسیده است: »می خواهم پیش 
از این که بروی یک چیز را بدانم که چند نفر کشته 
خواهند شد از ایرانی ها؟« ژنرال پاسخ داده نزدیک 
به ۱۵۰ نفر کشته خواهند شد.رئیس جمهور آمریکا 
ادامه داد: »من لحظه ای فکر کردم و گفتم آن ها 
یک پهپاد، هواپیمای بدون سرنشین یا هرچیز دیگری 
که می خواهی بنامی را سرنگون کردند و اینجا ۱۵۰ 
آدم کشته می شوند که احتماال نیم ساعت پس از 
فرمان من رخ خواهد داد و من این را دوست نداشتم، 
من فکر نمی کردم، فکر نمی کردم که این متناسب 

باشد.«
ترامپ فکر می کرد حمله به پهپاد
 تصمیم رهبران ایران نبوده است

اما یک مقام آگاه از این گفتگو اظهار داشته است 
که تخمین ۱۵۰ کشته نه از طرف یک ژنرال، بلکه 
از طرف یک حقوقدان گفته شده است. این برآورد 

در واقع در پیش نویس بدترین سناریو که توسط 
حقوقدانان پنتاگون تهیه گردیده، ارائه شده است و 
این موضوع را که حمله در روز باشد یا پیش از طلوع 
آفتاب که احتماال افراد کمتری در اهداف مورد نظر 
حاضر هستند در نظر نگرفته است. برخی افراد 
مداخله این حقوقدانان را تالشی برای پیش دستی 
برآورد  بولتون می دانند. در عمل،  بر جان  کردن 
شمار تلفات به نگرانی ترامپ که کارلسون و دیگر 
شکاکان هم مطرح کرده بودند دامن زد.ژنرال جک 
کین، معاون بازنشسته ارتش آمریکا و از نزدیکان 
به کاخ سفید می گوید: عامل دیگری که در تغییر 
تصمیم ترامپ موثر بوده این بود که به او گفته شده 
بود حمله به پهپاد کامال غیرعمد و اشتباهی بوده 
است.کین گفت: »رئیس جمهور اطالعات دیگری 
فرمانده  از  ایران  ملی  رهبران  آورد که  به دست 
تاکتیکی که برای حمله به پهپاد آمریکا تصمیم 
گرفته بود، خشمگین بوده اند.« گفته شده یکی 
از این افراد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران بوده است.ژنرال کین می گوید روشن 
نیست فرمانده ای که دستور سرنگونی پهپاد را صادر 
کرد بر اساس سلسله مراتب عمل کرده یا خودش 
یک فرد سرکش بوده است، اما در هر صورت این 
موضوع بر تصمیم ترامپ تاثیر گذاشت که تشدید 
وضعیت به خاطر اتفاقی که از سوی رهبران ارشد 

ایران هدایت نشده بود، خطرناک است.

گزارش نیویورک تایمز از صبح تا شب نفسگیر در کاخ سفید

الکترونیک  خدمات  کارمزد  افزایش  با   - ایسنا 
بانک  توسط  کارمزدی  نظام  اصالح  بانک ها، 
برخی  گذشته  هفته  است.  خورده  کلید  مرکزی 
بانک ها نسبت به اطالع رسانی پیامکی به مشتریان 
خود مبنی بر هزینه ۱۲ هزار تومانی ارسال پیامک 
تراکنش های بانکی به آن ها در صورت تمایل اقدام 
کردند و این در حالی است که پیش از این هزینه 
ارسال پیامک به مشتریان ۱۰ هزار تومان برای 
هر سال بود، اما پس از این موضوع پیگیری ها از 
این ماجرا به این نتیجه رسید که عالوه بر افزایش 
سایر  هزینه  مشتریان،  به  پیامک  ارسال  هزینه 

خدمات الکترونیک بانک ها نیز به زودی افزایش 
خواهد یافت و گفته می شود این تصمیمات در پی 
جلسه مسئوالن بانک مرکزی با مدیران بانکی 
اتخاذ شده، اما منتظر تأیید رئیس کل بانک مرکزی 
است.با این حال با توجه به اطالع رسانی بانک ها به 
مشتریان خود برای افزایش هزینه ارسال پیامک، 
به نظر می رسد که بانک مرکزی با افزایش کارمزد 
خدمات الکترونیک بانک ها موافقت کرده است.

موضوع افزایش کارمزدها مدتی است که از سوی 
مدیران بانکی مطرح می شود و این افزایش کارمزد 
در شرایطی است که بانک ها هزینه های زیادی را 

برای ارائه خدمات به مشتریان متحمل می شوند و 
بر اساس قانون می توانند حداکثر به میزان هزینه 
تمام شده خدمات، از مشتریان خود کارمزد دریافت 
کنند. با این وجود بارها مدیران بانکی اعالم کرده اند 
این  برای  به نسبت هزینه هایی که  بانک ها  که 
خدمات می کنند، کارمزد از مردم نمی گیرند و این 

موضوع بانک ها را با چالش مواجه کرده است.

کاهش نرخ سود تسهیالت
 با افزایش کارمزد بانکی

مدیرعامل  حسین زاده،  محمدرضا  راستا،  این  در 

به  اشاره  با  ایسنا،  با  ایران در گفتگو  بانک ملی 
گفت:  مردم،  به  بانک ها  پنهان  یارانه  پرداخت 
به  که  خدماتی  ازای  در  حاضر  حال  در  بانک ها 
مشتریان می دهند، کارمزدی دریافت نمی کنند و 
حتی قیمت تمام شده آن را نیز نمی توانند از مشتری 
بگیرند، این در حالی است هر تراکنشی که ما به 
تومان  تا 4۰۰  حدود ۲۰۰  می دهیم،  ارائه  مردم 
برای ما هزینه دارد. حسین زاده با بیان اینکه از سال 
گذشته با تصویب بانک مرکزی برای بخشی از این 
خدمات می توانیم ۲۵ تومان کارمزد بگیریم، تصریح 
کرد: به این ترتیب، بانک ها به مردم برای خدمات 

بانکی یارانه می دهند و حال تصور کنید که روزی 
۷۰ میلیون تراکنش در بانک ملی انجام می شود که 
نیاز به تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و فناوری 
دارد و از سوی دیگر شبانه روز نیز مورد آماج حمالت 
سایبری از بیرون مرز واقع می شویم و باید امنیت آن 

را افزایش دهیم.

اصالح نظام کارمزد بانکی کلید خورد

کانون هنرمندان استان برای دستیابی به افقی شایسته و مطلوب در احیا و تقویت 
زیرساخت های فرهنگی و هویت بومی با بهره گیری از عناصر خرد، اندیشه، علم و 
هنر با عنایت به ظرفیت مناسب نرم افزاری در استان با همکاری شهرداری، رسانه ها 
و دستگاه های ذیربط بنا دارد خانه های فکر و هم اندیشی متنوع و کاربردی را با 
اولویت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مبتنی بر سرفصل های : نقد و تحلیل شاخصه 
های استان در حوزه های فوق ، معضالت اجتماعی و بررسی روش های کاهش و 
برخورد با آن و تکثیر زمینه های نشاط عمومی جهت شادابی و پویایی جامعه را 
ساماندهی کند. لذا از خردمندان و اهل اندیشه، طرح و تحلیل، هنرمندان صاحب نام 
و نظر در یک جمله فاخر اندیشانی که دغدغه تعالی ، رشد و اصالح  دارند دعوت می 
نماید با مشارکت و اعالم آمادگی برای پیوستن به این مهم ما را در تشکیل تیمی 
دلسوز و فاخر یاری نمایند. باشد که با همت جمعی و تعامل دستگاه های مربوطه 

منشاء اثرات مثبت و مفید در طریق مراد و مقصود باشیم. ان شاءا...

کانون هنرمندان استان

سرکار خانم دکتر فهیمه خامسی
مدیریت فرهیخته آموزشگاه کودک و آینده
استاد گرانقدر سرکار خانم ملیحه حسین زاده

سرکار خانم آرزو محمودآبادی
تالش ، مدیریت و همراهی شما بزرگواران در طول دوره آموزش فرزندمان در آن موسسه

 و برگزاری مراسم  فاخر پایان دوره، شایسته تقدیر است. سپاس ما را پذیرا باشید
خانواده امیر علی

سرکار خانم فائزه لطفی
درگذشت تاسف بار برادر بزرگوارتان   

 شادروان حسن لطفی 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت می گوییم، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 

الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

جناب آقایان حاج حمید رضا و امیر نورس مفرد
خانواده های محترم زارع مودی و اسکندری

 مصیبت درگذشت فقید سعید حاج علی زارع مودی )فرهنگی بازنشسته(
را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز سفر کرده طلب آمرزش

 و غفران الهی و برای شما عزیزان داغدار صبر و اجر جزیل مسئلت  می نماییم.
          مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا )س( ،

درمانگاه حضرت ولیعصر )عج( ، داراالیتام و خانه قرآن فاطمیه

مژده به همشهریان عزیز خراسان جنوبی: تاالر پذیرایی سی کاج با سالن های مجلل 
و به روز * تخفیف ویژه برای زوج های همشهری*  کیفیت عالی با قیمت مناسب

 اتالر پذریایی سی کاج

آدرس:  معصومیه - حاشیه میدان ابن حسام - تاالر سی کاج 
تلفن: 32358223-09155600562 

ساعت پاسخگویی: 8:30 الی 13 و 15:30 الی 20:30
کسب مقام قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ نونهاالن شهرستان بیرجند 

را به بازیکنان و خانواده باشگاه بهمن تبریک عرض می نماییم 

* آغاز ثبت نام مدرسه فوتبال باشگاه بهمن بیرجند
* آموزش گام به گام فوتبال

* دارای مربیان با دانش و متخصص در استعدادیابی فوتبال پایه با مدرک معتبر مربیگری
* مربی اختصاصی دروازه بانی

* معرفی نونهاالن مستعد در رده های سنی به باشگاه
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آدرس: معلم، خیابان فردوسی ، 50 متر جلوتر دست چپ، طبقه دوم ساختمان رویاپردازان
با مدیریت: مهدی الهی و رضا نژادی       09151615360 - 09155624421


